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VD HAR ORDET

Tack och farväl efter 
sex fantastiska år 
med en underbar organisation 

“Det börjar bli dags att avrunda min tid som VD på Vätterhem. 
Jag vill därför passa på att tacka styrelsen, alla fantastiska 
medarbetare och hyresgäster samt partner för allt som vi 
åstadkommit.  Det har varit en fröjd varje dag och leveransen 
är total. Vi har lyckats med att gå från ord till handling. 

Under perioden 2015-2021 har vi: 

• Stärkt bolagets kapital med 600 mkr, det vill säga en vinst

på cirka 100 mkr varje år.

• Haft mycket låga hyresuttag på i genomsnitt 1,2 procent

per år.

• Satsat cirka 200 mkr per år i underhåll och

komponentbyten. Alltså 1,2 miljarder kr.

• Tredubblat byggvolymen och bygger i genomsnitt cirka

200 bostäder per år och investerar för cirka 500 mkr per år.

• Energianvändningen har fortsatt att sjunka genom rätt

investeringar och arbetssätt. Idag ligger vi på 95,7 kWh/

kvm vilket är det främsta värdet för ett begagnat

fastighetsbestånd.

• Blivit utsedda till Sveriges bästa hyresvärd. Vi har vunnit

20 kundkristaller och har totalt 21 stycken i prisskåpet.

• Ökat medarbetarnöjdheten i sex år i rad, från 70% till 83%.

• Vuxit och gått från 144 anställda till 195 anställda på

grund av utökat fastighetsbestånd och utveckling av

stödfunktioner. Vi har anställt fler för att göra mer i egen

regi. En mycket lyckad satsning då vi har vänt pyramiden

och satt förvaltningen som kärnprocessen.

• Byggt om samtliga förvaltningskontor. Nu står huvud- 

kontoret inför en omvandling.

• Tagit fram fyra nya idéprogram för alla våra stadsdelar där

vi redovisar vad vi vill göra på kort och lång sikt. Dessa har

förmedlats till våra hyresgäster som lämnat synpunkter.
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• Höjt alla löner kraftfullt så att dessa numera ligger i mitten

i vår bransch.

• Utvecklat en ny hållbarhetsavdelning, en utökad IT- 

avdelning, en ny inköpsavdelning, en ny HR-avdelning

och skapat en förvaltarorganisation med förvaltare som

är arbetsledare för grupper upp till tio medarbetare.

• Utvecklat nya samarbetsformer med privata

fastighetsbolag, kommunens olika förvaltningar,

högskolan, polisen, föreningar osv.

• Genomfört en strategisk partneringupphandling för alla

byggtjänster i vår nyproduktion.

• Uppfört bolagets första bostadsrättsprojekt i Öxnehaga

(första produktionen på 30 år) och har byggt radhus med

eget ägande som sålts på Strandängen. Syftet är att skapa

blandade stadsdelar och stärka integrationen.

• Utvecklat hela Strandängen med färdiga detaljplaner som

medger 1 100 bostäder. En utveckling av en ny stadsdel

tillsammans med Tosito som bygger bostadsrätter.

• Tagit fram ett nytt uthyrningsregelverk som skapar tydliga

spelregler kring uthyrning av bostäder.

• Utökat allt kring friskvård, företagshälsan och måbra- 

aktiviteter för att sänka sjukfrånvaron. Förmånerna som

nästan alla använder i hela organisationen har fått önskad

effekt.

• Haft ett storslaget 75-års firande med våra hyresgäster

där vi lyfte fram vår historia, förstärkte områdesdagarna

och hade flera olika event för hyresgästerna.

• Infört nya kvalitetssystem: ISO 9001, 14 001 och OHSAS

18001.

• Infört bredband i hyran och utvecklar nya TV-lösningar.

• Utvecklat vår företagsprofil, hemsida, intranät, sociala

medier och skapat en ny kommunikationsavdelning som

gör skillnad.

• Hjälpt Jönköpings kommun med olika bostäder för

nyanlända när krisen var som värst 2015-2017 samt gett

ifrån oss cirka 35 lägenheter för sociala kontakt per år.

• Lanserat SommarKRAFT 2020 som blev en dundersuccé

där hyresgästerna tog initiativ och skapade verksamheter

för andra hyresgäster.

• Tagit fram en ny företagsplan, värdegrund, vision,

företagsbok, bygghandbok, medarbetarhandbok,

hållbarhetsplaner, HR-planer osv.

• Utvecklat trygghetsboenden i Öxnehaga, City och snart

även på Råslätt och Strandängen.

• Satsat miljoner på ekosystemtjänster genom att bland

annat tillföra mer grönska i form av fruktträd och

bärbuskar, blommor men också biodling.

• Utvecklat delningstjänster som cykelpool, men också

testat klädbyten i tvättstugor som genererade SABO:s

hållbarhetspris.

• Lagt stora resurser på utbildning av våra medarbetare. Allt

ifrån arbetsmiljö, ledarskap, tekniska utbildningar, lära-på-

jobbet, chefsskap och stadsdelsutveckling. Rätt utbildning

ger alltid kostnadseffektiviseringar.

• Sist men inte minst har vi haft omfattande skatterevisioner,

granskningar från media, från revisorer, lekmannarevisor- 

ernas biträden och interna revisorer. Alla granskningar har

bedömt bolaget som ytterst välskött med ordning och

reda. Vi har haft helt rena revisionsrapporter i sex år.

Detta är ett axplock av allt som skett. Det finns naturligtvis 

mycket mer att berätta om. Jag har släppt kontrollen, lagt ut 

befogenheter och resurser till chefer och medarbetare. Detta 

har bidragit till ett starkt engagemang, god ekonomi och fina 

resultat. Detta är tillitsbaserat ledarskap i praktiken.  

Allt detta har skett under rader av kriser som vi upplevt under 

perioden. Det är flyktingkrisen, segregationskrisen, bostadskris 

och pandeminkrisen samt rader med svåra kriser i samband 

med storbranden på studentboendet i Råslätt, skjutningar, 

sprängningar och bilbränder. Detta har hanterats vid sidan av 

all utveckling och förnyelse.  

Just nu förbereds ett nytt hyresgästmanifest, en ny 

säkerhetsorganisation, utveckling av våra hus på Råslätt, 

samverkan med kommunens förvaltningar kring våra 

stadsdelar osv.  

Det har naturligtvis varit ett svårt beslut att lämna bolaget som 

har ett så pass grundmurat förtroende hos sina hyresgäster 

och verksamheter. Det som känns bra är att bolaget är så pass 

välskött och har en sådan stark organisation att allt kommer 

rulla vidare utan skillnad. 

Thorbjörn Hammerth 
VD Vätterhem  
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VÄTTERHEM

Sveriges bästa hyresvärd 

Sveriges bästa hyresvärdar belönades den 6:e februari 
med Kundkristaller under Benchmark Event 2020 på 
Berns Salonger i Stockholm. Unikt för tävlingen är att 
ingen jury eller kommitté står bakom utmärkelserna utan 
det är helt och hållet hyresgästerna själva som avgör.  

Vätterhem tog hem två Kundkristaller inom kategorierna högsta 

Serviceindex och högsta Profil för hyresvärdar med 4 000 

lägenheter och uppåt. Med på scenen för att ta emot priserna 

var Vätterhems ledningsgrupp samt förvaltningscheferna från 

de olika stadsdelarna. 

AktivBo genomför årligen hyresgästundersökningar hos 

1,5 miljoner bostäder. Utifrån de inkomna svaren utser AktivBo 

Sveriges bästa hyresvärdar i kategorier inom service, produkt 

och profil/varumärke.   

Vätterhem har sedan tidigare 17 Kundkristaller och en  
hederskristall. 2008 fick Vätterhem bästa index i fem klasser;  

Serviceindex, Produktindex, Profilindex, Prisvärdhet och Utemiljö. 

Att vinna en Kundkristall är som att vinna SM-guld i hock-

ey. Det är lika tufft och otroligt små marginaler som avgör.  

350 bolag mäter hyresgästnöjdheten med exakt samma  

enkät och alla vill vinna. Senast vi vann ”pokalen” var för 

drygt 350 bostads- och fastighetsbolag och omfattar mer än 

cirka tio år sedan. Att vinna denna omöjliga pokal, Sveriges 

bästa hyresvärd, är ofattbart. Ett enormt tack till alla våra 

hyresgäster och vår fantastiska organisation som gjort  

detta möjligt. Vi är laddade att fortsätta leverera och ska  

se till att bucklan stannar i Jönköping även 2020. 

Thorbjörn Hammerth 
VD Vätterhem“ “
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Vätterhem är åter nominerade och med i toppen 2021. 

Inget annat bolag har fler nomineringar och Vätterhem är  

återigen representerad i tre av fyra klasser; Högsta Serviceindex, 

Högsta Profil och Bästa Nyproduktion.  

Trots pågående pandemi, skjutningar och bilbränder i några av 

stadsdelarna har Vätterhems hyresgäster ett enormt förtroende 

för sin hyresvärd. De höga betygen visar på en stor nöjdhet när 

det gäller vår leverans beträffande boende, trygghet, bemötande 

och valuta för hyran.  

Åter nominerad till Sveriges 
bästa hyresvärd 2021 

Jag vill verkligen tacka alla våra 

hyresgäster för detta extremt fina 

betyg trots alla inskränkningar på 

servicen under året då vi endast 

utfört akuta åtgärder där hyres- 

gästen varit tvungen att lämna  

lägenheten under tiden. Riktar 

även ett stort tack till våra fantas-

tiska medarbetare som månar om 

våra hyresgästers hälsa och vars 

insatser lett till dessa fina betyg.

Thorbjörn Hammerth 
VD Vätterhem 

21 st
kristaller

Sveriges  bästa  hyresvärd

“
9
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 Om Vätterhem

Våra  
förvaltningsområden

4 st

Vår vision

“ “
Vätterhem driver och utvecklar 

framtidens stadsdelar. Vi är 2023 det  

ledande bostadsföretaget i Sverige  

med flest nöjda hyresgäster.

Antal lägenheter
8 754 st

Antal fastigheter
157 st

Antal sökande 
i kö

44 500 st
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Antal 
serviceordrar 

29 177 st

Omsättning
711 298 tkr

Resultat
111 671 tkr

Antal  
yrkeskategorier

27 st

195 st
17 000 st 124 st

Medarbetare

Hyresgäster

Sommarjobbare

Verksamheter 
i våra lokaler

198 st
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VÄTTERHEM

Hyresgästenkäten 2020 
Varje år skickar vi på Vätterhem ut en hyresgästenkät 
från AktivBo för att ta reda på hur våra hyresgäster 
trivs hos oss och vad vi kan förbättra. I 2020 års enkät 
har drygt 3 500 hyresgäster tillfrågats och hela 62,7% 
har svarat. Vi har gjort en sammanställning av alla svar 
och som vanligt känner vi oss stolta över resultatet. 

  
Jag vill verkligen tacka alla våra hyres-

gäster för ert engagemang, förtroende 

och stöttning under detta annorlunda 

år. Riktar även ett stort tack till våra  

fantastiska medarbetare som tar väl 

hand om våra hyresgäster och vars  

insatser lett till dessa fina betyg. 

Nöjda hyresgäster och fortsatt hög trygghet 
Serviceindex mäter vår service inom stadsdelen när det gäller 

trygghet, ta kunden på allvar, rent och snyggt samt hjälp när det 

behövs. 86,5% av hyresgästerna är nöjda eller mycket nöjda vilket 

dock är en minskning med 0,9% jämfört med föregående år.  

Serviceindex

2019

87,4%

2020

86,5%

Trygghetsindex stannar på oförändrat höga 85% som förra 

året. Trots dessa tuffa tider gläder det oss att våra hyresgäster 

känner sig trygga i sin lägenhet, trapphus, stadsdel men även 

med Vätterhem som sin hyresvärd. 

 

Vi är oerhört glada och stolta över att hela 93% anger att de trivs 
med Vätterhem som hyresvärd och 91,6% rekommenderar 

oss till sina nära och kära. 

 

93%
trivs med 
Vätterhem

Det allra högsta betyget i årets hyresgästundersökning får 

bemötandet från Vätterhems reparatörer där hela 95,8% av 

hyresgästerna är nöjda eller till och med mycket nöjda. 

 

Thorbjörn Hammerth 
VD Vätterhem  “2020

85%

Trygghetsindex

95,8%
är nöjda med 
Vätterhems 
reparatörer
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Bästa förbättringen i din stadsdel 

Vårt viktigaste arbete efter att hyresgästenkäten är avslutad 

är att följa upp de områden där ni hyresgäster anger att det 

finns förbättringspotential. Bästa förbättring sedan föregående 

år ser ni nedan. 

Öxnehaga 

+1,9%   Få felet reparerat inom rimlig tid

+2,5%   Städning av källare

Råslätt 

+2,7%   Belysning på gården samt nära huset

+1,5%   Reparatörens städning

City 

+4,6%   Säkerhet mot inbrott i lägenheten 

+4,1%    Förrådens säkerhet mot inbrott 

Österängen 

+4,6%   Säkerhet mot inbrott i lägenheten 

+4,4%   Personliga tryggheten i trapphuset  

Lokalenkäten – vad tycker hyresgästerna 
i våra affärslokaler?  
Svarsfrekvensen när det gäller lokalhyresgästerna var i år  

fantastisk. Hela 72,4% svarade på årets enkät vilket är den  

högsta siffran någonsin. 

+0,8%   Serviceindex ökar till 86,1% 

+4,4%   Produktindex går upp till 79.7%

+-0%    Profilindex stannar på oförändrat nivå på 91,6%

100%

100%
är nöjda med 
bemötandet från 
bovärd och reparatör 
samt kvaliteten på 
utfört arbete

Studentenkäten - vad tycker studenterna? 

-2,3%   Serviceindex landar på 82,5% 

Vi minskar tyvärr nöjdheten när det gäller rent och snyggt samt 

trygghet. Att “ta kunden på allvar” och “hjälpa när det behövs” 

ökar däremot. 

+11,2%   Städning av tvättstuga

+9,8%   Telefontider

Nytt för 2020 är att vi har möjlighet att jämföra oss med 
andra studentbostäder. 

Det är med oerhörd stolthet jag  

konstaterar att våra hyresgäster känner 

stort förtroende och stor trygghet med 

Vätterhem som hyresvärd. Engage-

manget är otroligt stort hos såväl  

boende som medarbetare och  

relationen och kommunikationen oss 

emellan är viktigare nu än någonsin. 

Thorbjörn Hammerth 
VD Vätterhem  “ 
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Om trygghetsåret
När vi frågar våra hyresgäster, bland annat vid de årliga 
hyresgästenkäterna, vad som är det enskilt viktigaste 
för ett bra och trivsamt boende brukar trygghetsfrågan 
vara en av de allra viktigaste som lyfts fram. Tryggheten 
i den egna lägenheten, tryggheten i fastigheten man 
bor i och inte minst tryggheten i stadsdelen. 

Vätterhem har en mångårig tradition av att operativt i vardagen 

arbeta med konkreta trygghetsskapande åtgärder, men inför 

2020 kände vi att vi ville fokusera ännu mer på detta arbete. 

Därför blev temat för verksamhetsåret 2020 Trygghetsåret.  

Och hur har det gått då, nu när året lider mot sitt slut? Ja, 

med facit i hand vet vi nu att 2020 har varit ett mycket speciellt 

år, där trygghetsfrågorna har fått en ännu större betydelse  

än vanligt.  

Det ordinarie arbetet med trygghetsskapande åtgärder har 

fortsatt även i år med oförminskad kraft. Några av de årliga 

återkommande åtgärderna är utbyte av utomhus- och trapp- 

belysning till LED, komplettering av belysning där det behövs, 

röjning av skymmande växtlighet samt de numera etablerade 

trygghetsvandringarna på höstkanten tillsammans med hyres-

gästerna. Där vi får värdefulla tips och förslag på förbättringar.  

I tillägg till ovanstående har vi under året arbetat med 

trygghetsfrågan specifikt vad gäller parkeringsgaragen. Här 

har vi exempelvis installerat kamerabevakning av vissa garage, 

begränsat åtkomsten till garagen nattetid samt infört ett nytt 

koncept för parkeringsbevakning. 

Vad tycker våra  
hyresgäster?

Vårt trygghetsindex anger att hela 85,8% av våra hyresgäster känner sig 
trygga eller mycket trygga – samma höga betyg som föregående år och 
drygt 6% högre än branschgenomsnittet. Detta motiverar oss att arbeta 
ännu mer intensivt för ökad trygghet.

Tyvärr drabbades hela världen av coronapandemin i 
början av året och detta förde med sig helt nya krav på trygg-

hetsarbetet. Som en av de första åtgärderna tog vi åter fram 

konceptet Trygga Grannar där både vår personal och våra 

hyresgäster skulle vara observanta på signaler för eventuellt 

våld i nära relationer.  

Vi insåg även ganska tidigt att pandemin hade en mycket 

inskränkande effekt på just våra äldre hyresgästers vardag. 

Därför lanserade vi under våren konceptet HemService, där 

hyresgäster som är 70+ hade möjlighet att få hjälp med att 

handla, ta ut soporna eller ibland bara få prata med någon. 

Ganska tidigt i vårt krishanteringsarbete bestämde vi oss 

också för att information är en mycket viktig faktor för att våra 

hyresgäster ska känna sig trygga med vår krishantering. Därför 

införde vi redan under mars ett krisinformationsbrev som 

trycktes på fyra olika språk och som delades ut till varje brevlåda 

i våra närmare 9 000 lägenheter med ca två till fyra veckors 

mellanrum. Ett brev med öppen och transparant kommunikation 

om vad vi konkret arbetar med under krisen.  

En av de kanske mest omfattande trygghetsskapande 

insatserna under året har varit projektet SommarKRAFT. 

Vi insåg under våren att inget blir som vanligt detta år, de 

hårda restriktionerna vad gäller resor kommer att medföra 

att flerparten av våra hyresgäster kommer att semestra 

hemma i sin stadsdel. Därmed kände vi att vår närvaro under 

hela sommaren är nödvändig men också att det ska finnas 

aktiviteter över hela sommaren i var och en av våra stadsdelar. 

SommarKRAFTS-bodarna blev mycket välbesökta och detta 

sommarprojekt blev en stor framgång. Du kan läsa med om 

SommarKRAFT i hållbarhetsrapporten på sida 52.  

Under hösten lanserade vi konceptet Din Rätt! i syfte att 

både stärka våra hyresgästers rättigheter genom fri juridisk 

rådgivning och för att inspirera våra yngre hyresgäster inom 

området juridik och demokrati.  

I samband med att fritidsgårdar och andra mötesplatser 

för ungdomarna hållits stängda under hela jullovet bestämde 

Vätterhem dagarna före jul att erbjuda sina medarbetare att 

delta i trygghetsvandringar på Österängen, Öxnehaga  

och Råslätt. 

Trots kort varsel och lagom tills många av Vätterhems med-

arbetare skulle gå på julledighet var engagemanget otroligt 

stort när frågan om att delta i kvällsvandringarna ställdes. 

Under perioden 23 december till 10 januari genomförde inte 

mindre än 60 Vätterhemsmedarbetare tillsammans 200 

kvällspass för att öka tryggheten i våra stadsdelar.
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DET HÄR ÄR Vå RA

Målsättningar 2017-2023

Nöjdhet 
medarbetare

Produktindex

Nöjdhet hyresgäster

Soliditet

Energi-
användning

Nyproduktion 
bostäder
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Covid-19 pandemin 
Höjd beredskap för tydlig information 
Med anledning av den uppkomna situationen i samhället till följd av coronaviruset har 

Vätterhem sedan februari 2020 höjt beredskapen. Varje dag under första halvan av året och tre gånger 

 i veckan under andra halvan sammanträdde Vätterhems Krisledningsgrupp och uppdaterade därefter 

vatterhem.se med den senaste informationen. 

– Vi ser ett stort behov av aktuell och trygg information, säger Raymond Paska, marknads- och

uthyrningschef på Vätterhem. Dagordningen på ett typiskt krisledningsmöte är lång. Det handlar om hyres- 

gäster, lokalhyresgäster, anställda och samhället i stort.

– Vi brukar börja med en snabb genomgång av det aktuella läget i landet. Sedan går vi nedåt och landar i våra områden. Den här

omtumlande tiden påverkar oss alla så det är naturligt att gå igenom det brett, säger Thorbjörn Hammerth, VD på Vätterhem.

– Vi har sett så många bra idéer och förslag på hur vi tillsammans ska lyfta varandra. Vi försöker plocka upp dessa och se hur vi kan

förverkliga dem, säger Raymond Paska.

Stöd till hyresgästerna 
Hemservice 
Vätterhem har ca 17 000 hyresgäster. Av dem är 1 870 över 70 år, alltså ca 

20%. Denna grupp har speciellt uppmanats att hålla sig isolerade hemma på 

grund av coronaviruset. Resultatet blev ett brev under våren med erbjudande 

om hemservice. Vi kan bland annat erbjuda hjälp med att handla mat, bära ut 

sopor, göra andra brådskande ärenden eller bara finnas till hands om någon 

vill prata.

Kontinuerlig information till hyresgäster 
Väldigt tidigt under krisen har vi sett vikten av aktuell och tydlig krisinformation 

till våra hyresgäster och har därför infört kontinuerlig information med aktuellt  

läge avseende covid-19 i både trapphus, utskick till brevlådan, via meddelanden 

i Mina sidor, samt en särskild framtagen covid-19 infosida på hemsidan. Just 

krisinformation direkt i hyresgästernas brevlåda har tagits fram på fyra olika 

språk för bästa genomslag och distribuerats med 2-3 veckors mellanrum 

under hela året. Roligt att nämna i sammanhanget att det är föreningar 

verksamma i stadsdelarna som har assisterat Vätterhem med utdelning av 

dessa brev. 
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Snabbare bredband som ingår i hyran 
Jönköping Energi bjöd under 2020 alla Vätterhems hyresgäster med bas- 

abonnemang på snabbare bredband. Fritt bredband med en hastighet av  

2 mbit/s ingår för dig som är hyresgäst hos Vätterhem. Under 2020 upp- 

graderade vi hastigheten automatiskt till 5 mbit/s. 

– Just nu är det många som arbetar och studerar hemifrån och det ställer

såklart högre krav på bredbandsuppkopplingen. Dessutom vistas vi mer

hemma även efter skol-och arbetstid. Vi gör detta för att vara en god kraft i

samhället och för att så många som möjligt ska kunna hänga med i skolarbetet

även hemifrån, säger Lennart Jarl, produktchef på Jönköping Energi.

Fria filmer & kanaler i hemmatider 
Vätterhem erbjöd alla hyresgäster kostnadsfri tillgång till Viaplay och 

kanalerna 3, 6, 8 och 10 i närmare nio månader. 

– Vi vet att många spenderar mer tid hemma till följd av coronaviruset. Då

vill vi bidra med denna enkla, men välmenta gåva, säger Raymond Paska,

marknads- och uthyrningschef på Vätterhem.

Rabatthäftet 2020 & 2021 
– för dig som bor hos Vätterhem

Vätterhem lanserade tidigt under året ett unikt rabatthäfte  
med riktigt bra erbjudanden från de lokala verksamheterna i stadsdelarna 
Råslätt, Österängen, Öxnehaga och City. Häftena har delats ut i brevinkastet hos alla 
Vätterhems hyresgäster. Förhoppningen är att alla ska hitta riktigt bra erbjudanden bland rabattkupong-
erna. Vätterhems lokalhyresgäster bedriver verksamheter inom allt ifrån restauranger, caféer, butiker och 
skönhetssalonger och bidrar stort till att hålla stadsdelarna trygga, levande och attraktiva. 

Det har aldrig varit viktigare att handla nära och lokalt. Vi följer upp 2020 års succé med rabatthäftet och 
gjorde under hösten en ny version för 2021. Fullspäckad med massor av fina erbjudanden för dig som bor i 
en Vätterhemslägenhet! 
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SommarKRAFT 
Vilken SommarKRAFT det blev! Livemusik, konstnärligt pyssel, ponny- 

ridning, utflykter, arbetsmarknadsträffar, dansworkshops, jobbsök, loppis 

och massor av annat. Runt SommarKRAFT-bodarna på Råslätt, Österängen 

och Öxnehaga har det pulserat av liv och aktivitet sommaren 2020. Läs 

mer om detta unika sommarprojekt i hållbarhetsrapporten, s.52.

Egenkraft 
Hitta utbildning eller jobb med Egenkraft! En viktig erfarenhet från 

SommarKRAFT var att behovet av arbetsmarknadsstödjande åtgärder är 

viktigare än någonsin i coronakrisens spår. Jönköpings kommun i sam-

arbete med en rad aktörer, bl. a. Vätterhem, satsar nu på Egenkraft – ett 

projekt för att matcha arbetssökande med tillgängliga tjänster samt att 

hjälpa till med att komma igång med studier för att öka möjligheterna till 

jobb i framtiden. Läs mer om Egenkraft i hållbarhetsrapporten, s.60.

Håll avstånd kampanj - uppmärksammade affischer  
Att kommunicera på ett bra och tydligt sätt, samtidigt som det efter många 

månaders krisinformation infinner det sig en informationströtthet hos mot-

tagarna, har varit en sann utmaning för Vätterhems kommunikationsteam. 

En särskild kampanj togs fram under senhösten med avsikten att genom 

färg och bild uppmärksamma vikten av att hålla avstånd i affärscentrumen. 

Affischerna blev uppmärksammade över all förväntan och föranledde såväl 

ledarplats i lokalpressen samt inlägg i riksmedia.
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Uppskov på hyran 
Vätterhem har beslutat att erbjuda verksamheter ett uppskov på sin hyra 

i två månader under 2020. Dessa två månader kommer fördelas på nästa 

årshyra. Vi sänker alltså månadskostanden med nästan 17% under 2020.

Vi sänkte 
hyran med 17%

Halverad hyra för vissa branscher 
I ett stödprogram har regeringen gått ut med att de kan stödja verksamheter 

i riskzon med 25% av hyran under ett kvartal, förutsatt att hyresvärden gör 

det samma. Vätterhem hade inga tveksamheter kring detta och stod självklart 

för 25% av hyran och staten för ytterligare 25%. Detta innebar att lokalhyran 

för vissa verksamheter skrevs ner med totalt 50% för hyrorna i april, maj, juni. 

Detta utan krav på återbetalning. Efter dessa tre månader återgick hyran till 

det normala. Detta gällde verksamheter inom detaljhandel, restaurang, café, 

sällanköpshandel, frisör och skönhetssalonger. 

Marknadsföringsstöd 
Som lokalhyresgäst hos Vätterhem fanns under 2020 möjlighet att synas 

med kampanjer och erbjudanden på Vätterhems hemsida och på våra  

digitala displayer i galleriorna. Vätterhems lokalutvecklare har jobbat aktivt 

med coaching och rådgivningssamtal.  

Frukost och lunch från lokala restauranger 
och konditorier     
Vätterhem bjöd under några veckor på både  

frukost och lunch till all personal på plats från  

Vätterhems lokala restauranger och konditorier. 

Ett sätt att hjälpa näringsidkare att  

överleva krisen.  
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KRISHANTERINGSMÖTE I MARS 2020, INNAN AVSTå NDSRESTRIKTIONER INFÖRDES 

Covid-19-undersökning
Hyresgästerna hyllar Vätterhems krishantering 

Vätterhem startade tidigt i våras upp en aktiv kris- 
hantering med öppen, flerspråkig kommunikation till 
hyresgästerna för att skapa tillit och trygghet under 
coronapandemin. Resultatet utifrån en särskilt framtagen 
covid-19-undersökning från AktivBo visar att Vätterhem 
är bland de bästa på kriskommunikation inom sin bransch.

Covid-19 har inneburit helt nya utmaningar där Vätterhem fått 

anpassa arbetet efter dagsaktuella förutsättningar. Krisarbete 

utvärderas sällan men tack vare initiativet från AktivBo kan 

Vätterhem dra stora lärdomar. En digital undersökning skickades 

under sommaren ut till 400 hyresgäster kring hanteringen 

av covid-19. 35 bostadsbolag som arbetat aktivt med sin 

krishantering valde att nyttja enkäten och resultatmässigt  

ligger Vätterhem med i toppen. Svarsfrekvensen för Vätterhems 

tillfrågade landade på över 28% jämfört med snittet på drygt 26%.  

Tycker de har tagit ett samhällsansvar.  

Försökt hjälpa verksamheter som hyr  

i deras lokaler genom rabatter. Vi har  

också  fått bättre tv-utbud under krisen.  

De har varit före alla andra och  

proaktiva på alla plan. 

Särskilt bra var erbjudanden om hjälp  

av olika slag, t.ex. handla hem varor. 

Totalt krishanteringsindex för Vätterhem stannade på 85,1%  

nöjdhet och snittet för alla tillfrågade hamnade på 82%. Detta 

gör att Vätterhem ligger i den övre kvartilen trots att jämförelsen 

gjordes mot alla typer av bostadsbolag, stora som små. 

“
““

Vätterhems 
krishanteringsindex

85,1%

SNITTET FÖR ALLA TILLFRå GADE: 82%
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Nu tändas tusen juleljus i våra centrum 

– Ljusslingor i mängder, juldekaler, fotomöjligheter med

självaste tomten, nordpolen, renarna och strömmande

julmusik genom högtalarna. Områdesdagarna och jul- 

marknaderna fick ställas in, men att julpynta våra områden

extra fint för julkänsla och mys kunde inte ens pandemin

stoppa, säger Alicia Söderberg, eventkoordinator

på Vätterhem.

Julpyntningens start var första advent och förvaltnings- 

personalen har lagt ner mycket jobb för att få allt på plats. 

Vi hoppas att alla Vätterhems hyresgäster har känt att det 

är lite extra fint denna jul när inget annat har varit som det 

brukar vara. 
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Våra förvaltningsområden
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“

Förvaltningsområde

City

2020 var minst sagt ett annorlunda år
Vi har alla verkligen tvingats att tänka utanför boxen och anpassa oss efter rådande situation. 

Det har varit ett tufft år för många och vi har tyvärr tvingats att säga nej till en hel 

del arbeten för att hjälpa till att förhindra och minska smittspridningen 

av covid-19. Trots detta har vi genomfört en mängd underhålls- och 

renoveringsprojekt i våra fastigheter. Vi har till exempel renoverat 

fasader och tak, bytt fönster och dörrar, målat trapphus och källare, 

renoverat lägenhetsförråd, renoverat badrum och bytt stammar, 

bytt vitvaror, gjort om på gårdar, bytt belysningar i källare och 

garage, bytt porttelefoner och låssystem, renoverat hissar och 

mycket mer. 

Cityförvaltningen fortsätter att växa och nya hus har tillkommit. 

Under våren 2020 påbörjades inflyttningen i vårt nya område 

Samset och Ängshusen på Strandängen var under full produktion. 

Det är otroligt roligt och spännande att ta sig an de nya husen! 

Åsa Karlsson 
Förvaltningschef City
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På Lillgatan 29 i City har det skett en stor 
renovering. Samtliga fönster har bytts ut, 

och i samband med att ställningar var på 

plats rustades även fastighetens balkonger 

upp. I källaren och i vindsutrymmet 

har förråden renoverats och väggar har bytts ut. Även 

tvättstugan har renoverats och i slutet av året gjordes även 

stamrenovering, badrumsrenovering, byte av tamburdörrar 

och målning av trapphus. Lillgatan fick sig ett ordentligt lyft 

under 2020!  

Sedan gick turen vidare till Lovisagatan 23 A-F, där en ny 

boulebana har anlagts! Visionen var att skapa en välkomnande 

samlingsplats på innegården för grannarna att lära känna 

varandra under trivsamma former. 

På Lovisagaran 23 A-F har även balkongerna renoverats. 

Balkongernas golv och tak har lagats och målats om för att 

göra dem mer tåliga och lättstädade. Ytterligare en fastighet 

som har blivit omhändertagen under 2020 är Ståltorpsgatan. 

Under våren har fasaderna impregnerats för att hålla 

väggarna torra vid temperaturskiftningar och minska risken 

för frostsprängningar. Läs mer om renoveringar i City på nästa 

uppslag.

Tobakshörnan på Liljeholmen har fått 
nya ägare. Vi välkomnar de två 

barndomsvännerna från Visingsö – 

Veronica Krantz och Pia Andrésen. Sedan 

de tog över butiken har de ändrat om för 

att skapa en luftigare miljö, och de har även 

utökat sortimentet med blommor. 
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Coop
Kristinedal

är en av Sverigest
mest hållbara

matbutiker 2020

En annan butik vi vill uppmärksamma är Coop 

Kristinedal, som blev nominerad till en av Sveriges mest 

hållbara matbutiker 2020. Det är organisationen White 

Guide Green som kartlägger 

Sveriges matbutiker ur ett 

hållbarhetsperspektiv. Över 200 

matbutiker har bedömts varav 

20 har valts ut. En av dessa 20 

finalister är Coop Kristinedal. 

Grattis säger vi! 

Under hösten såldes de två sista kvarvarande radhusen 

på Strandängen, och detaljplanen för resterande del av 

Strandängen godkändes. Det innebär att vi nu kan fortsätta 

utveckla vår nya hållbara stadsdel med plats för 1100 nya 

bostäder och service i form av trygghetsboende, affärer  

och restauranger. 

Kommunens Hälso- och sjukvårdsteam som ansvarar för 

hemsjukvård och hemrehabilitering flyttade under hösten in 

i nyrenoverade kontorslokaler i det anrika framtiden-huset i 

hjärtat av Strandängen. 
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Ytterligare renoveringar
i city 2020

• Målning av trapphus och renovering av tak, samt montering

av solceller på Spinnerigatan 2-8 och Sandgatan 4 A-B.

• På Lillgatan 23 har fönster och lägenhetsdörrar bytts ut,

och lägenhetsförråden har renoverats.

• På Lillgatan 43 och 47 har det skett hissrenovering.

• Vi har ordnat nya lägenhetsdörrar och renovering av

lägenhetsförråd på Lillgatan 39-49.

• Östra Storgatan 162 har fått nya lägenhetsdörrar.

• På Mellangatan 26 har vi renoverat lägenhetsförråd.

• Fasadrenovering på Östra Storgatan 97 A-C.

• Renovering av tak och byte av ventilationsaggregat, fönster

och låssystem, samt renovering av lägenhetsförråd på

Östra Storgatan 148.

• På Östra Storgatan 150 har vi renoverat balkonger och bytt

låssystem.

• Vi har målat om i källargångar på Kanalgatan 38 A-E.

• Porttelefonerna på Änkhusgatan 2-6 har bytts.

• Vi har renoverat två tvättstugor på Slottsgatan 33 och

Västra Holmgatan 2-8.

• Vi har installerat nya bokningstavlor till tvättstugorna på

Västra Holmgatan 1-13 och 2-8.

• Det har skett målning av trapphus, byte av porttelefon och

uppbyggnad av en ny grillplats på Boktryckargatan 4-8.

• På Boktryckargatan 24 har vi målat om i trapphuset.

• Målning av fasad på Lantmätargränd 12-20 och

Smedjegatan 28-30.

• På Brunnsgatan 18 D-E har vi installerat ett nytt

passérsystem i källaren och bytt kodlås.

• Även Nygatan 17 har fått nytt kodlås.

• På Halle Persgatan 2-4 har vi sett till belysningen i

garaget och källarförråden.

• Vi har bytt väggarmaturer i källargångarna och

entrébelysningen mot gården på Klostergatan 14 A-B,

Oxtorgsgatan 24-26, Kapellgatan 11-13 och Brunnsgatan

23-27.

• Vi har installerat ny porttelefon och passagesystem på

Brahegatan 27 A-B.

• På Björngatan 20 har källare och tvättstuga målats om och

fått nya belysningsarmaturer, och även innegården har

renoverats.

• Vi har bytt låssystem på Björngatan 10 A-C och Munkgatan

3 A-C.

• På Lovisagatan 14 A-C och Fornkullegatan 1 A-B har det

skett fasadrenovering och byte av porttelefon.
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Förvaltningsområde

Österängen

Vi omorganiserar!
Förvaltningsarbetet på område Österängen har utöver 

coronapandemin präglats av en omorganisation av 

fastighetsskötseln som helhet. En historisk och genomgripande 

förändring bl.a. av den rådande bovärdsrollen som varit i över 

20 år.  Bovärdar och trädgårdspersonal delades upp i två nya 

roller och begreppet bovärd försvann. Befattningarna som 

gäller nu är fastighetsvärd och parkvärd. 

Syftet med förändringen var ett förbättra utemiljön och den 

yttre skötseln, då bovärdarna inte riktigt hann med på grund 

av arbetsbördan. Vi använder våra resurser bättre och får mer 

motiverad personal och en nöjdare kund!

Dan Johansson
Förvaltningschef Österängen 

Fastighetsvärden arbetar inomhus och sköter 
felanmälan, reparationer och allmänna frågor, likt 
tidigare bovärd. 

Parkvärden arbetar utomhus med utemiljön, men 
också med avfall och viss städning.

28
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Under våren 2020 fick Österängen nya, stora centrumskyltar, 

stolt prydda med Vätterhems logga. I vissa delar av området 

infördes också fritt WiFi. 

I slänten ner mot Ravinen byggdes en ny mötesplats med 

dubbel grillplats på Polstjärnevägen. I tider då vi umgås 

mycket utomhus fick sig även flera av de stora lekplatserna en 

genomgripande renovering.  

Det har under 2020 öppnat två nya butiker i Österängen 

Centrum. En klädbutik med ett brett utbud av kläder för 

hela familjen, och en butik vid namn Garnhyllan där du kan 

hitta hyllor fyllda med garn i massor av färger och material. I 

centrum har även trygghetsskapande trafiksäkerhetsåtgärder 

tillämpats, till exempel har montage av farthinder och 

infartsbommar genomförts på flera adresser.

Utöver detta har 2020 bjudit på 

ett flertal upprustningar och 

renoveringar.  På Banervägen, 

Orionvägen och Polstärnevägen 

har det skett fönsterbyten, 

och entrépartier byttes till 

nya av ek som motsvarar tidigare 

originalutseende. Det genomfördes 

fasadrenovering på höghusen på Birger Jarlsgatan 21-23. 

Rökgasluckor i tak och trapphus har bytts ut på Duvgatan 

och Birger Jarlsgatan 3-9, och på Duvgatan har det även 

genomförts rengöring av ventilationskanaler. På ett flertal 

adresser har tvättstugor renoverats och uppdaterats. Under 

året har vi även slutfört en omläggning och övergång till internt 

fjärrvärmenät med direktanslutning till Jönköpings Energi.

Under 2020 har det skett inflyttningar i två nybyggda 

fastigheter. Den första inflyttningen skedde i april, på 

Castorgatan på Kungsängen, och den andra inflyttningen var 

till Sotåsgatan på Fagerslätt, Huskvarna, i maj.
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Öxnehaga

Under 2020 har vi renoverat, investerat och underhållit 

i nästan oförminskad takt.

 Fokus har blivit på yttre underhåll på grund av rådande pandemi. 

Tak, ventilation, belysning, asfaltering, trapphusmålning, plantering och 

solpaneler har kommit på plats medan vi fått dra ner på reparationer och 

underhåll hemma hos er. Säkerheten har fått gå före alla annat och jag vill 

rikta ett stort tack alla hyresgäster som visat förståelse och accepterat att vi 

inte varit så snabba som vi vill vara med att serva er i boendet och verksamheter.

Anette Fridsäll 
Förvaltningschef Öxnehaga

Det har skett ett tillskott i Öxnehaga Centrum. Den 

1:a maj slog en ny livsmedelsbutik vid namn Höjdens 

Öxnehaga upp portarna med ett sortiment av välkända 

varumärken och basprodukter, samt paketutlämning och 

lottförsäljning. 

Sedan mitten av september 2020 har vi samlat hela 

Vättterhems Öxnehagaorganisation i det nyrenoverade 

kontoret på Lahagsgatan. I våra gamla kontorslokaler 

planeras det nu för byggnation av frisörsalong och 

nagelstudio. Det planeras även för byggnation av en ny 

aktivitetsarena på Oxhagsskolan med två målväggar, nät 

till tennis, volleyboll eller badminton och två basketkorgar.

Likt Österängen fick även Öxnehaga centrum nya, fina 

centrumskyltar under våren 2020. 
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Det har skett ett tillskott i Öxnehaga Centrum. Den 

1:a maj slog en ny livsmedelsbutik vid namn Höjdens

Öxnehaga upp portarna med ett sortiment av välkända

varumärken och basprodukter, samt paketutlämning och

lottförsäljning.

Sedan mitten av september 2020 har vi samlat hela

Vättterhems Öxnehagaorganisation i det nyrenoverade

kontoret på Lahagsgatan. I våra gamla kontorslokaler

planeras det nu för byggnation av frisörsalong och

nagelstudio. Det planeras även för byggnation av en ny

aktivitetsarena på Oxhagsskolan med två målväggar, nät

till tennis, volleyboll eller badminton och två basketkorgar.

Likt Österängen fick även Öxnehaga centrum nya, fina

centrumskyltar under våren 2020.
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Över 25%
av våra fastigheter är nu 

prydda med solpaneler

I samband med att den populära samlingsplatsen The  

Backyard fyllde ett år byggde vi ut med något vi kallar  

för Backstage! Backstage är en öppen scen som bjuder  

in till sång, dans och show, och den har byggts tillsammans 

med ungdomar från stadsdelen för att ytterligare bredda 

användningsområdet. Läs mer om detta i hållbarhets- 

rapporten på sida 51.

Under hela 2020 har vi på Vätterhem fört diskussioner med 

Friluftsfrämjandet om att eventuellt förvärva Öxnegården. 

Vår vision för Öxnegården, som även förutsätter ytterligare 

markförvärv i anslutning till nuvarande tomt, skulle innebära 

byggnation av en helt ny Öxnegård och ett 90-tal bostäder.

Det har skett en del renoveringar och uppdateringar på fastig- 

heterna i Öxnehaga under föregående år. Ett 30-tal badrum 

har renoverats, vi har uppdaterat med nya tvättmaskiner och 

torktumlare i fem tvättstugor och satt solpaneler på ytterligare 

tre gårdar, bland annat. Mer än en fjärdedel av Vätterhems 

hustak är nu prydda av solpaneler. Vi har även låst två gårdar 

och infört taggsystem för att skapa en ökad säkerhet och 

försvåra för tjuven.

I påskas var vi på Öxnehaga med på ett mindre covidanpassat 

Påskrace för förskolebarn på området.
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BACKSTAGE UNDER På Gå ENDE BYGGNATION

BACKSTAGE BYGGS TILLSAMMANS MED UNGDOMAR FRå N STADSDELEN
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Förvaltningsområde

Råslätt

Året 2020 är omställningens år
Trots ett chockartat uppvaknande om att året inte skulle bli som 

ett vanligt år på grund av pandemin, så har vi ändå lyckats hålla 

ställningarna och klarat att göra det vi ska och lite till. Vi har fixat 

och trixat med snabba omkastningar för att kunna utföra så mycket 

som det bara går. Visst, allt har vi inte kunnat utföra och det speciellt 

i lägenheterna. Men i huvudsak så har de flesta tagit det med ro, 

och har förstått att vi värnar om hyresgästerna och inte vill sprida 

sjukdomen. Nu ser vi fram emot vaccin och att restriktionerna släpps  

och då kommer vi och åtgärdar det som lagts på hög! 

Annika Vikström 
Förvaltningschef Råslätt

Studenthuset har fått sig ett ansiktslyft, och prisades

dessutom med Jönköpings kommuns Stadsbyggnadspris för

God Byggnadsvård. Fasaden renoverades, samtliga fönster

byttes ut och originalfasadernas kvalitéter lyftes fram genom

blästring. Trapphusen uppfattas nu som ljusare och tryggare

av hyresgästerna, och tydliga entréer på entréplan men nya

elektroniska postboxar har gjort att denna renovering har

förtjänat denna utmärkelse.

Det har skett förändringar inne i Råslätts centrum under

2020. Året började med att Apoteksgruppens nya apotek

öppnade i stora, ljusa lokaler inne i Råslätt affärscentrum. I

samma vända öppnade även Sofra kolgrillsrestaurang. De

bjuder in till smakresor som tar dig till Turkiet och Libanon.

Trädbeskärning har utförts på området. Träd som

bedömdes vara i dåligt skick, på grund av bland annat

trädröta, har tagits bort. En del av de nedtagna träden

ersätts med 16 nya fruktträd planteras på området, fritt

för alla att plocka från.

“
“
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blästring. Trapphusen uppfattas nu som ljusare och tryggare 

av hyresgästerna, och tydliga entréer på entréplan men nya 

elektroniska postboxar har gjort att denna renovering har 

förtjänat denna utmärkelse.  

Det har skett förändringar inne i Råslätts centrum under 

2020. Året började med att Apoteksgruppens nya apotek 

öppnade i stora, ljusa lokaler inne i Råslätt affärscentrum. I 

samma vända öppnade även Sofra kolgrillsrestaurang. De 

bjuder in till smakresor som tar dig till Turkiet och Libanon. 

Trädbeskärning har utförts på området. Träd som 

bedömdes vara i dåligt skick, på grund av bland annat 

trädröta, har tagits bort. En del av de nedtagna träden  

ersätts med 16 nya fruktträd planteras på området, fritt 

för alla att plocka från.  

Under året har vi uppdaterat två av parkeringsgaragen på 

södra sidan av Råslätt med bättre belysning, nymålade ytor i 

ljusa färger, kameraövervakning och passersystem för åtkomst 

nattetid. Alla dessa insatser syftar till att öka tryggheten i 

garagen och arbetet fortsätter under 2021 med ytterligare  

två parkeringshus som ska genomgå samma uppgradering.

Utöver detta ställdes vinnarbilderna från fototävlingen “Min 

bild av Råslättt” ut på Stadsträdgården och planeringsarbetet 

av ett nytt förvaltningskontor vid porten till Råslätt påbörjades.
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SOFRA KOLGRILLSRESTAURANG NYA APOTEKSLOKALER

VISUALISERINGAR AV DEN NYA BUSSTERMINALEN OCH MÖTESPLATSEN I Rå SLÄTT CENTRUM

Under 2020 påbörjades byggnationen av en ny 

bussterminal i Råslätt. Den nya bussterminalen flyttas från 

sin föredetta position i garaget upp till marknivå framför 

Råslätt centrum. Här skapas det en mötesplats med 

blomsterarrangemang och gångstråk samt bussterminal  

för elbussar med laddningsstationer. Vi jobbar aktivt för att 

skapa en inbjudande miljö i Råslätt centrum. 

Redan under vårterminen stod det klart att coronapandemin 

hade påverkat tillströmningen av internationella studenter 

till Jönköping och JU. Då Vätterhems bestånd i samarbete 

med JU just är avsedd att uppfylla bostadsgarantin för 

denna målgrupp har Vätterhem under sommaren tecknat 

nytt avtal med Jönköping University avseende höjning av 

ersättningsgräns för vakanser i studentboendebeståndet  

på Råslätt.
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På våren invigdes Kepsen –  en ny dansplats på Råslätt. 
Detta är ett initiativ av Mix Dancers Academy, Vätterhem 
och Jönköpings Kommun. Kepsen är en del av konst- och 
stadsutvecklingsprojektet ”Konst händer” i regi av Statens 
Konstråd. Läs mer om Kepsen i hållbarhetsrapporten  
på sida 52.

NYA APOTEKSLOKALER
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Hela Vätterhem

När Almedalsveckan på Gotland ställdes in på grund av 

coronaläget såg Elmia i Jönköping sin chans att skapa ett 

digitalt event. Det blev två dagars späckat program med en 

mängd olika diskussionsområden. Vätterhem representerades 

av VD Thorbjörn Hammerth som bland annat deltog i 

debatten om självförsörjande hus. 

Under två veckor i december utförde vi på Vätterhem och 

våra hyresgäster 76 utmaningar och 4 tomtelopp på våra 

områden, med syftet att samla in pengar till Musikhjälpen. Det 

totala bidraget som samlades in och skänktes blev 40 000 kr! 

Vi vill tacka alla hyresgäster och all personal som engagerade 

sig i detta.

Vi installerade i början av hösten 50 laddboxar för elbilar 

i våra områden. 8 st på Öxnehaga, 16 st på Råslätt, 18 st i City 

och 8 st på Österängen, för att underlätta för hyresgäster som 

vill ladda sin elbil. Dessutom sattes ytterligare 30 laddboxar 

upp för laddning av Vätterhems tjänstebilar. 

Vätterhems sommarjobbare gör en ovärderlig insats för att 

hålla fint för våra hyresgäster när ordinarie personal är på 

semester. Totalt jobbade 124 personer extra på Vätterhem 

under sommaren 2020. Sommarjobbarna gör ett jätteviktigt 

jobb under en period när allt växer intensivt i utemiljön, säger 

Robin Kollberg, bovärd på Vätterhem och arbetsledare för 

trädgårdsgruppen. 
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“Från och med 1 januari 2021 gäller nya parkeringsregler 

för boende och besökare hos Vätterhem. Besöksparkering är 

momspliktig, men boendeparkering är inte det. För att du som 

bor i en av Vätterhems lägenheter ska slippa betala moms 

på parkeringsbiljetter tog vi på Vätterhem tillsammans med 

Parkster fram en abonnemangstjänst på parkeringsbiljetter, 

som bara boende i Vätterhems lägenheter kan nyttja. 

För att skapa lugn i våra stadsdelar efter skjutningar och 

bilbränder tog vi på Vätterhem ett initiativ till att skapa en 

fördjupad samverkan med polisen. Polisen har ökat sin närvaro 

och prioriterat resurser såväl genom områdespoliserna, men 

också extraresurser som MC-polis och hundförare på bland 

annat Råslätt. Som ett komplement till trygghetsskapande 

arbete har bevakningskameror installerats på Råslätt, och 

inom en snar framtid även i Öxnehaga. 

Madelen Andersson 
Chef för områdespolisen

Vi ska synas. Vi ska finnas tillgängliga. 

Vi vill skapa relationer och förtroende. 

Vi finns för medborgarna.

Årligen avsätter Vätterhem 250 miljoner kronor på 

renoveringar fördelat på alla områdena utifrån en önskelista 

över prioriterade renoveringar från varje förvaltningschef. 

Vätterhem satsar årligen 30 000 kronor per lägenhet i 

gemensamma renoveringar. Det kan inkludera tak, fasader, 

komponentbyten, trapphus, yttre miljöer och större 

fastighetsinsatser såsom stambyten. Omtapetseringar och 

renoveringar i samband med inflyttningar och utflyttningar 

är inte inräknat, utan det är underhåll och renovering utanför 

lägenheterna. 

Tillgänglighet är en av de faktorer som Vätterhems 

hyresgäster värderar högst. Vi lyssnar och vid slutet av året 

upphandlades en ny telefonväxel som inom kort kommer att 

tas i bruk. 

En ny Vätterhemalmanacka för 2021 togs fram under 

föregående år. I den kan du ta del av tips på sevärda 

besöksplatser i våra stadsdelar.
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På Vätterhem värdesätter vi personalens hälsa och trivsel 
högt. Under 2020 höjdes friskvårdbidraget från 3 000 kr till 

3 750 kr. Under 2020 utnyttjade 150 av våra medarbetare sitt 

friskvårdsbidrag. Under hösten anordnades en stegtävling 

för att uppmuntra personalen att komma ut och aktivera sig. 

Totalt sett gick Vätterhem 0,6 varv runt jorden. Det motsvarar 

30 263 900 steg (23 570,9 km). 

30 263 900 steg = 23 570,9 km

Att hyresgästerna hos Vätterhem är nöjda 

framkommer i Hyresgästföreningens rikstäckande 

objektiva hyresgästundersökning. Vätterhem 

hamnar på en sjätteplats bland de 180 största 

fastighetsägarna vilket är ett fantastiskt betyg från 

er hyresgäster. Vätterhem får 73 av 100 i betyg 

jämfört med 58 som är genomsnittet för Sverige 

när det gäller bostadsbolag med fler än  

100 lägenheter. 

Hyrorna för 2021 blev klara i mitten av december efter 

avslutade förhandlingar med Hyresgästföreningen Region 

Sydost. Hyreshöjningen blev 1,15% och anledningen till 

höjningen är bland annat ökade kommunala taxor såsom 

fjärrvärme, vatten, avlopp och sophämtning, ökade kostnader 

för underhåll, administrations- och räntekostnader och 

investeringar i nyproduktion. 

Under året utökades Vätterhem ledningsgrupp genom 

att de fyra förvaltningscheferna deltagit vid vart annat 

ledningsmöte. Syftet med denna utvidgning är att ytterligare 

öka fokus på förvaltningsfrågorna i ledningsarbetet.

Under året har Skatteverket slutfört en omfattande revision 

med grundlig genomlysning av vår hantering utifrån ett 

skatteperspektiv. Revisionen resulterade endast i marginella 

justeringar, således bedömdes våra räkenskaper vara i god 

ordning. 

I vår strävan att arbeta ännu mer målmedvetet och 

kostnadseffektivt med våra inköp och upphandlingar har 

inköpsfunktionen brutits ut från Vätterhems byggavdelning 

och gjorts till en egen funktion inom verksamheten som 

rapporterar direkt till VD:n. 

Vätterhems arbetsmiljöarbete är sedan ett antal år 

ISO certifierat och som ett led i att upprätthålla den höga 

kvaliteten i detta arbete har samtliga chefer i organisationen 

under året genomgått en tvådagars arbetsmiljöutbildning. 

Under 2020 har Vätterhems lägenhetsbestånd ökat med 

130 lägenheter och uppgår nu till 8 754 lägenheter. Av dessa 

lägenheter har 764 stycken, 8,7%, bytt hyresgäst under året. 

107 av lägenheterna har tilldelats via lottning, vilket motsvarar 

14 % av de uthyrda lägenheterna. Den genomsnittliga 

köpoängen för att få lägenhet hos Vätterhem har varit 2 998 

poäng eller drygt fyra år. Högst köpoäng krävs det för att bo 

på Liljeholmen, 4 138 poäng eller 5,6 år. 

Totalt
8 754 lägenheter
Under 2020 har lägenhetsbeståndet 
ökat med 130 lägenheter
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Totalt
8 754 lägenheter

Vätterhem har valt att avbryta den strategiska partneringen 

med byggföretaget Serneke efter att de nya husen på 

Kungsängen färdigställts, eftersom de ekonomiska målen i 

projektet ej nåtts. 

Under 2018 inleddes hos Vätterhem ett arbete för att 

motverka oriktiga hyresförhållanden. Detta eftersom vi såg 

allt vanligare förekommande olovliga uthyrningar, ogiltiga 

hyreskontrakt m.m. När vi sammanfattade detta arbete vid 

slutet av 2020 kunde vi konstatera att det under denna drygt 

två år långa period har Vätterhem återtagit över 100 lägenheter 

med anledning av oriktiga hyresförhållanden. Det är en 

bekräftelse på att dessa insatser behövs och arbetet fortsätter.

Under 2020 har vi utökat vår närvaro på sociala medier 

för att öka tillgängligheten och höja servicenivån ännu mer för 

våra hyresgäster. Skanna QR-koderna nedan för att komma 

direkt till vår instagram och facebook. Detta gör du enkelt med 

mobilkameran.

INSTAGRAM

@NYPRODUKTION_VATTERHEM

FACEBOOK

@VATTERHEMOFFICIEL
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Nyproduktion

Hyresgästerna flyttar in 
Under april 2020 flyttade nya hyresgäster in i de 24 

lägenheterna på Kungsängen, fördelat på två nybyggda 

hus. De uppmärksammade husen är Vätterhems första 

nybyggnationer helt byggda i trä. 

I början av maj flyttade de första hyresgästerna in på Samset. 

I oktober var det dags för nästa inflyttningsomgång i de totalt 

120 hyresrätterna fördelat i åtta trevåningshus. Området är 

populärt och består även av villor och bostadsrätter med 

närhet till skola, förskola, natur och kommunikationer. 

Även Fagerslätt stod klara för inflyttning under 

maj med 47 yteffektiva hyresrätter i ett naturnära 

område. Lägenheterna har tillgång till tre väl 

tilltagna takterrasser, energiförbrukningen är 

minimal och inomhusklimatet högt prioriterat. På 

takterrasserna varvas planteringar med krukväxter 

och fokus ligger på ätbara bär och kryddor. 

Historisk byggstart på Öxnehaga 
Visionen Vätterhöjden blir verklighet när 39 bostadsrätter 

och 39 hyresrätter byggs på nedre Öxnehaga. Det är över 

25 år sedan det byggdes nytt här och allra första gången det 

byggs bostadsrätter. Detta är betydande för vår strävan att 

skapa levande stadsdelar och erbjuda hyresgästen alternativa 

boendeformer utan att behöva lämna sitt bostadsområde. 

Redan när Hasse Widell, f.d. förvaltningschef, satte 

skopan i marken var hälften av bostadsrätterna 

sålda och vid årets slut återstod endast fyra.

Spadtag för Ängshusen
Med Vättern som närmsta granne 

kommer Ängshusen på Strandängen 

stå klara för inflyttning hösten 

2021. Totalt uppförs 48 hyresrätter 

fördelat på tre hus och arkitekturen 
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Historisk byggstart på Öxnehaga
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25 år sedan det byggdes nytt här och allra första gången det

byggs bostadsrätter. Detta är betydande för vår strävan att

skapa levande stadsdelar och erbjuda hyresgästen alternativa

boendeformer utan att behöva lämna sitt bostadsområde.

Redan när Hasse Widell, f.d. förvaltningschef, satte

skopan i marken var hälften av bostadsrätterna

sålda och vid årets slut återstod endast fyra.

Spadtag för Ängshusen
Med Vättern som närmsta granne

kommer Ängshusen på Strandängen

stå klara för inflyttning hösten

2021. Totalt uppförs 48 hyresrätter

fördelat på tre hus och arkitekturen

är inspirerad av naturen i omgivningarna. Första spadtaget 

togs av Pelle Nordin och Göran Bäckstrand från Vätterhems 

styrelse, samt barn från Fru Ebbas förskola. 

NYPRODUKTION

Ambitionen – självförsörjande hyreshus 
Vätterhem har som ambition att bli först i världen med 

självförsörjande flerbostadshus. Bidrag på 25 Mkr söktes hos 

Energimyndigheten, men eftersom vi fick avslag är projektet 

pausat tills vidare. Tillsammans med andra aktörer planerades 

det för två hus på Öxnehaga, utan anslutning till några nät. Off-

gridhusen omfattar 44 lägenheter och blir helt självförsörjande 

när det gäller energi, vatten, avlopp och ventilation. I planen vill 

vi bygga fyra till synes likadana energisnåla hus varav två är 

kopplade till kommunala nät och två är off-grid. Detta gör att 

exakta jämförelsetal kan tas fram när det utförs mätningar i de 

olika husen.

Valuta för hyran i Vätterhems nyproduktion 
I takt med att nyproduktionen ökar blir det allt viktigare att 

lyssna till hyresgästernas upplevelser. Vätterhems tre 

nyproduktionsenkäter från AktivBo omfattar närmare 

130 nyproducerade lägenheter på Samset, Fagerslätt och 

Kungsängen. Svarsfrekvensen är hög och engagemanget  

för boendefrågor stort. 

Hyresgästerna på Fagerslätt ger högsta betyg för Vätterhems 

bemötande vid kontraktsskrivning (100%) och över 90% är 

nöjda eller mycket nöjda med tillgången på dagsljus. Saker 

som kan förbättras är mobiltäckning och städning inför 

inflyttning. Nyproduktionsindex för Fagerslätt hamnar på 82,6%. 

På Kungsängen anger 100% av 

hyresgästerna att de får valuta för sin hyra, 

trivs i sin lägenhet, sitt kvarter och med 

Vätterhem som hyresvärd. Även 

lägenhetens utformning får högsta betyg 

såväl som den personliga tryggheten i 

lägenheten. Som förbättring önskar 

hyresgästerna fler bänkar och bord på 

gården samt mer utrustning till lekplatsen. 

Sammantaget landar nyproduktionsindex 

för Kungsängen på 91,5%, väl över 

branschgenomsnittet på 86%. 

100% av hyresgästerna på Samset trivs med sin lägenhet, 

trapphus, huset, och inte minst sin bovärd. Alla kan tänka 

sig att rekommendera Vätterhem som hyresvärd. 97,6% 

anger att de är nöjda med att få hjälp när det behövs. Som 

förbättringspotential nämns tillgång till parkeringsplats och 

utrustning på lekplatsen. När hyresgästernas betyg vägs 

samman hamnar nyproduktionsindex för Samset på höga 95,4%.

VISUALISERING AV SJÄLVFÖRSÖRJANDE HUS
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Vätterhems 
hållbarhetsrapport 
Vätterhem har sedan 2009 årligen publicerat en frivillig hållbarhets-
rapport i anslutning till årsredovisningen. Modellen som används är 
framtagen i samarbete med andra bostadsbolag inom Eurhonet.  
Modellen är verifierad av tredje part med slutsatsen att den uppfyller 
de nya kraven i årsredovisningslagen som avser hållbarhetsredovisning.  

Policys som genomsyrar företagets hållbarhetsarbete, som t.ex. miljöpolicy, 
kvalitetspolicy, arbetsmiljöpolicy, inköpspolicy, sponsringspolicy och som 
det hänvisas till i årsredovisningen, förvaltningsberättelsen och hållbarhets- 
rapporten finns på företagets hemsida. Alla policys inryms i företagets 
ledningssystem som uppfyller kraven i ISO-9001 och 14001 samt OHSAS 
18001. Inför kommande år kommer OHSAS att utgå och ersättas med 
ISO 45001 vilket även betyder att vi strävar efter en nycertifiering mot 
denna standard. 

Intressentdialoger och risker kopplade till företagets verksamhet beskrivs 
under kapitel 4-Samspel med intressenter i hållbarhetsrapporten. 
Mänskliga rättigheter tas upp under samma kapitel.  
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Hållbarhetsåret
I kriser föds innovationer, inte minst ur ett hållbarhetsperspektiv. 
År 2020 har präglats av att vi i flera hänseenden har fått ställa 
om och hitta nya lösningar. Inom hållbarhet har miljöområdet 
sedan lång tid tillbaka haft stort fokus, även hos oss. Under 
2020 kom vi att ta ett större grepp om vårt sociala ansvar. I vår 
hållbarhetsrapport kan du läsa mer om punkterna nedan: 

• Hemservice

• Hyresgästfond 

• Din Rätt! 

• Backstage

• Trygghetsfrämjande åtgärder

• SommarKRAFT

• Odlingsjunta

• Trähus

• Fortsatta energieffektiviseringar 

• Minskade utsläpp från transporter 

• Ekosystemtjänster 



Hå LLBARHETSRAPPORT

49

 Vätterhems hållbarhetsplan  
Nytt decennium ger nya möjligheter och under 2020 har vi 

satt ramarna för Vätterhems Hållbarhetsplan. Det är en plan med 

tre övergripande visionsmål; Ekonomiskt, Miljömässigt och Socialt 

utifrån perspektivet hållbarhet. Utöver visionsmålen har vi valt att 

identifiera åtta effektområden som utöver egna förväntningar 

ska spegla såväl nationella som lokala lagar, förordningar, direktiv 

och kommande krav. 

Hållbarhetsplanen kommer att lanseras och förankras  

under år 2021 och respektive avdelning på bolaget kommer  

att vara behjälpliga med att identifiera så kallade aktivitetsmål.  

Eftersom effektmålen sträcker sig till 2030 kommer de att  

utvärderas och eventuellt justeras och uppdateras i förhållande  

till våra visioner som ger en vägledning till och med år 2040. 

Planen speglar även flertalet av målen i Agenda 2030. 
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Det egna hemmet och dess närmiljö har betydelse för 
människors möjligheter att leva ett bra liv. Genom att 
ta ett socialt ansvar bidrar vi till att skapa goda livs- 
villkor och en trygg miljö för alla som bor och verkar  
i staden.
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Socialt ansvar
Hemservice 
När effekterna av coronavirusets restriktioner började visa sig 

gav Vätterhems krisledning uppdraget till Hållbarhets- 

avdelningen att göra något för den stora gruppen över 70 år 

som rekommenderades att vara hemma och röra sig minimalt 

ute i samhället. Av Vätterhems ca 17 000 hyresgäster är 1 870  

personer över 70 år och snabbt identifierades att service i form 

av att handla mat, hämta mediciner och göra små ärenden var 

något lämpligt att erbjuda. Vätterhem skickade brev till alla i 

målgruppen med ett personligt identifikationsnummer och 

innehåll på flera språk. Med vår spetskompetens inom   

        Hållbarhetsavdelningen och vårt goda interna 

            samarbete kunde Vätterhem på relativt kort 

tid leverera servicetjänsterna till målgruppen.  

För att genomföra insatsen anställdes en 

    permitterad serviceinriktad resurs som 

     kunde samordna och utföra alla service- 

      ärenden. Alla goda krafter som omedelbart  

     uppstod i samhället var inspirerande och 

   vi på Vätterhem är glada över att vi har 

 fått vara en del av detta. 

Hyresgästfonden 
Sedan många år finns ett boinflytandeavtal mellan Hyres- 

gästföreningen och Vätterhem. Detta innebär att Vätterhems 

hyresgäster ska erbjudas stor möjlighet att engagera sig 

och påverka sin boendemiljö. Under 2020 har parterna 

tillsammans skapat Hyresgästfonden med sökbara fritidsmedel 

för hyresgäster; enskilda och föreningar/organisationer. Syftet 

är att fler hyresgäster enklare ska kunna ta del av medel som 

avsätts för fritidsmedel. Aktiviteterna som beviljats har bidragit 

till ökad gemenskap och trygghet.  

Din Rätt! 
Vätterhem har under hösten 2020 erbjudit hyresgästerna 

juridisk rådgivning genom satsningen Din Rätt! med hjälp av 

Dona Hariri som är uppvuxen på Österängen och har bedrivit 

likartad verksamhet i Stockholmsregionen. Genom att satsa 

lika mycket på hyresgästerna som i fastigheter har Vätterhem 

velat erbjuda rådgivning och intresset har varit stort. Din Rätt! 

har varit tillgängliga i våra prioriterade områden två gånger per 

månad och erbjudit 15 minuters rådgivning. Med anledning av 

covid-19 har arbetet styrts över till digitala möten. 

Ämnesområden som berörts är bland annat upphovsrätt och 

patenträtt, arvsrätt och testamente, blandad migrationsrätt 

och diskriminering. Majoriteten av frågorna rör en person och 

en annan eller är mellan en person och en aktör som te.x. 

arbetsgivare.

Backyard får en Backstage 
Likt 2019 har Vätterhem anställt 10-tal 

ungdomar under sommarperioden på 

Öxnehaga och tillsammans med Skanska 

har de byggt vidare på platsen med basket- 

korg och parkläktare som fått namnet 

Backyard. Planen firar 1 år och nu har den kompletterats 

med en scen med sedumtak som erbjuder möjlighet till 

uppträdanden med musik och en fantastisk utsikt över  

Vättern som heter Backstage. 

Metodutveckling av samarbeten inledd
För att ta ytterligare steg i riktningen till ett mer inkluderande 

och jämställt samhälle har vi på Vätterhem påbörjat en 

förnyelse av arbetssättet med sponsring och samarbeten 

med föreningar, organisationer och enskilda hyresgäster. 

Därför har enstaka pilotprojekt inletts under året som ett led 

i en metodutveckling. Som exempel har Vätterhem delat 

ut boendestipendier som ett samarbete mellan enskilda 

hyresgäster, föreningar och Vätterhem.  

Trygga grannar i coronatider 
Under den första vågen av covid-19 då många 

vistades i sina hem ville vi på Vätterhem belysa 

problematiken kring våld i nära relationer och att barn kan 

fara illa under rådande omständigheter. För många barn är 

förskola och skola den mest trygga platsen och en plats där 

barn får mat och trygghet. Av den anledningen gick vi ut med 

informationsblad i trapphus med rekommendationer om 

hur anställda och hyresgäster kan agera vid misstanke om 

missförhållanden och en uppmaning till alla vuxna att agera 

och visa civilkurage. Tidigare information utifrån konceptet 

Trygga grannar blev Trygga grannar i coronatider.
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SommarKRAFT 
När covid-19 var ett faktum under tidig vår 2020 och fler 

antogs vistas hemma under sommaren fick Vätterhems 

Hållbarhetsavdelningen ett uppdrag – skapa förutsättningar 

för en trygg, närvarande och aktivitetsintensiv sommar vid 

bostadsområdena Råslätt, Öxnehaga och Österängen. Kon-

ceptet SommarKRAFT skapades. Tre byggbodar dekorerades, 

inreddes och placerades ut strategiskt. Projektet skapade ca 

5oo aktivitetstillfällen mellan 50-talet aktörer inom kultur/fritid, 

föreningsliv, arbetsmarknad och entreprenörskap.  

SommarKRAFT fanns på plats mellan 15 juni och 21  
augusti och arrangerade aktiviteter som:  

• Lär dig starta företag

• Syjunta

• Loppmarknad

• Afrikansk fest

• Besök på Vissmålens ridklubb

• Basket

• Avfallsskola

• Handledarutbildning körskola

Efter projektet gjordes en intern och extern utvärdering. 

Många tycker att det var en bra och viktig satsning och att  

det var positivt med lokalt förankrad personal. I den utvärdering 

som gjordes med projektledarna framkom bland annat värdet 

av att samarbeta med aktörer som var öppna för att hitta nya 

möjligheter och lösningar. Projektledarna lyfte även vikten 

av att finnas på plats och att en närvarande person som kan 

samordna och skapa relationer ger många positiva ringar på 

vattnet. Bredden av aktörer bidrog till mångfald och större 

involvering av olika målgrupper. Hänsynstaganden till covid-19 

skapade en försiktighet kring marknadsföring.

I den här typen av insatser har det varit avgörande att skapa 

relationer med nyckelpersoner som främst representeras av 

boende på områdena. En annan faktor har varit att tänka utanför 

de givna ramarna. Den fysiska boden har fungerat som ett 

informationsnav och projektledarna har funnits på plats varje 

vardag mellan kl. 10-18. De har rekryterats utifrån språkkunskaper, 

kulturell kompetens och kännedom om områdena.

Genom att skapa särskilda avtal med några stabila föreningar 

som ansvarade för bemanning av bodarna och aktiviteter 

mellan kl.18-22 blev det en trygg, närvarande och aktivitetsintensiv 

sommar. Genom satsningen kunde föreningarna i sin tur 

anställa ungdomar från områdena för att genomföra aktiviteter 

och tillse närvaro och trygghet även kvällstid. Detta är anled-

ningen till ökningen av projektkostnader för att engagera unga 

under 25 år.

Förinvigning av Kepsen 
På initiativ av Mix Dancers Academy, en lokal dansförening på 

Råslätt, Vätterhem och Jönköpings kommun, blev Kepsen en 

del av konst- och stads utvecklingsprojektet Konst händer i regi 

av Statens Konstråd. Konst- och arkitekturgruppen MYCKET 

blev in bjudna att arbeta tillsammans med barn och ungdomar 

på Råslätt. Många enga gerade eldsjälar har varit delaktiga i 

det slutgiltiga förslaget, Kepsen, som ritades fram av MYCKET. 

Vätterhem har genomfört byggnationen och Jönköpings 

kommun förvaltar nu platsen. I samband med familjesöndagen 

i slutet på februari hölls en förinvigning av Kepsen och tanken 

var att genomföra en dansinvigning under försommaren.  

Tyvärr fick det skjutas upp på grund av covid-19. Kep sen kom till 

ur drömmen om en offent lig plats för dans och rörelse på Råslätt.  

Trygghetsfrämjande åtgärder 
Kring årsskiftet 2019–2020 fanns tendenser till oroligheter i 

stadsdelen Råslätt. Lokala föreningar, enskilda ungdomar och 

verksamheter valde att agera med nattvandringar och närvaro. 

För att uppmärksamma insatserna bjöds eldsjälarna senare in 

till middag tillsammans med representanter från Vätterhems 

styrelse och ledningsgrupp där vi fick möjlighet att tacka för 

prestationerna och uppmärksamma Råslättsandan som finns 

på området.  

Under hösten 2020 bjöd Vätterhem tillsammans med den 

lokala hyresgästföreningen in till en trygghetsspökvandring för 

att skapa en ännu tryggare tillvaro i Råslätt. Aktiviteten riktade 

sig till barn och målsättningen var att få syn på otrygga platser 

utifrån barnens perspektiv. Närmare 100 barn deltog i vandringen 

och lämnade sina synpunkter på otäcka platser runt om i området. 

Detta ledde till fysiska trygghetsåtgärder. 

Utifrån den lokala hyresgästföreningen har det även bildats en 

grupp nattvandrare på Öxnehaga som uthålligt samlas för att 

skapa trygghet och vuxennärvaro i området. På Österängen har 

det genomförts trygghetsinventering och vandring som också 

ligger som underlag till förbättringar av utemiljö, belysning 

inom- och utomhus, renovering av tvättstugor och källare.  

Inför jul- och nyårshelgen 2020–2021 identifierade Vätterhems 

Krisledning en oro kring unga i bostadsområdena och avsaknaden 

av mötesplatser då fritidsgårdarna varit stängda en längre tid 

på grund av covid-19. Intensiva samtal med kommunala 

förvaltningar för att få fram konkreta lösningar ledde till en 

åtgärdsplan för Råslätt med samarbete mellan fritidsledare, 

fältsekreterare, civilsamhälle och Vätterhems personal för att  

trygghetsvandra varje kväll under jullovet. Eftersom motsvarande 
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insatser inte samordnades på Österängen och Öxnehaga tog 

Vätterhem beslut om att möjliggöra för personalen att trygg-

hetsvandra och har tillsammans med polis och i viss mån  

civilsamhället kunnat ha en ökad närvaro och bidra till trygghet 

i stadsdelarna över julhelgen. Även i dessa bostadsområden. 

Under januari månad har ett samarbete mellan fritidsgårdarna 

och Vätterhems personal mynnat ut i att säkra vuxennärvaro 

genom att fritidspersonal vandrat under vardagar och vår 

personal under helger. Vätterhem ser detta som ett koncept att 

utveckla och även involvera hyresgäster framöver.   

Österängens odlingsjunta 
Som en del av konst projektet Naturen tar över har odlingslotten 

blivit en naturlig del av vardagen och drivs av Österängens 

Konsthall. Odlingen är viktig men ännu viktigare är det sociala 

sammanhanget – att människor möts. Vätterhem har erbjudit 

en rejäl yta och medel för att göra detta möjligt. 

Sedan tidig vår, då odlingsgruppen  

star tades, har många deltagit i  

förberedelserna och under  

sommaren har projektledare  

funnits på plats för att involvera  

hyresgäster och andra i projektet. 

Socialt ansvar

Indikator Enhet 2020 2019 2018

Ansvarstagande för den lokala bostadsförsörjningen och anpassningar i 
boendemiljön

Förändringar i fastighetsbeståndet % 1,4 0 0,14

Nyproduktion av hyresrätter Antal 124 0 12

Fastighetsförvärv Antal 0 0 0

Avyttringar (Antal lägenheter) Antal 0 2 0

Andel bostäder som är tillgängliga för äldre och  funktionshindrade i företagets 
bestånd

% 65 63 63

Socialt ansvar som fastighetsägare avseende boendes behov och  
förväntningar

Hyresnivå kr/m2 995 974 958

Hyresutveckling kr/m2 11,4 21,5 16,2

% 1,15 2,2 1,7

Driftkostnad kr/m2 511 500 473

Driftskostnadsutveckling kr/m2 11 27 19

Omflyttning i fastighetsbeståndet (exkl studenter) Extern % 7 5 5

Intern % 2,2 2 5

Avhysningar på grund av ekonomiska skäl eller störningar Störningar % 0 0 0

Ekonomiska skäl Antal 3 3 3

Socialt ansvarstagande för integration och stadsdelsutveckling

Andel boende som upplever att de är trygga i sin boendemiljö Trygghetsindex % 85 85,1 86,7

Nedlagda kostnader och investerade medel i stadsutvecklingsprojekt avseende 
fastigheter byggda på sent 60- tidigt 70-tal

Mkr 19 20 24

Social upphandling Beskrivning ja/nej ja ja ja

Projektkostnader för att engagera unga under 25 år (sponsring, driver projekt/aktiv-
iteter)

Tkr 2 308 1 524 568

Kostnader för antisocialt beteende (skadegörelse och säkerhet) Tkr 1725 2388 2378

Arbetsvillkor

Uppförandekod för entreprenörer ja/nej ja ja ja

Revision/utvärdering av entreprenörer, definierar lagkrav eller avtal med facket ja/nej ja ja ja

Köper vi rättvisemärkta produkter? ja/nej nej nej nej

1 Markant ökning av kostnader för att engagera unga under 25 år med anledning av SommarKRAFT.
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Trots kraftiga inbromsningar av utsläpp i världen 
i skuggan av pandemin uppmättes en av jordens 
högsta medeltemperaturer år 2020. Under året har 
Vätterhem planerat för en omfattande Hållbarhetsplan 
som tydligt visar ambitionsnivån de kommande 20 
åren. Vi har också satt vårt namn på kartan genom att 
sticka ut hakan om att bygga ett off grid hus, investerat 
i ekosystemtjänster, byggt ut solceller och drivit 
nudgingprojekt. Miljöfrågorna lever och kommer att 
växlas upp.
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Miljöansvar
Vi bygger så det knakar 
Vätterhöjden på Öxnehaga är bland de första fastigheter i 

Jönköping med grön betong som reducerar utsläppen med 

upp mot 50%, Fagerslätt pressar energiprestandan till 23 kWh/

m2 tack vare isolerande sandwichelement och energibrunnar, 

medan Samset landar på 40kWh/m2 med en kombination av 

fjärrvärme och solceller. Båda med god marginal för att kvala in 

för energibidrag. 

Vätterhem deltar i en forskningsstudie kring 

LCA-beräkningar och har börjat titta på koldioxid- 

utsläppen vid nyproduktion. Planerna för off- 

gridhuset i Öxnehaga revideras efter nekande 

av bidrag, men kommer att byggas med tydlig 

grön profil. 

I våras färdigställdes även trähuset Vingpennan på Kungsängen. 

Effektivt effektiviseringsarbete 
Det kontinuerliga arbetet med energieffektiviseringar har gett ut-

delning. Under 2020 minskade energianvändningen med 5,3%. 

Våra energisystem har fungerat bra, i kombination med gynn-

samma väderförhållanden och allmänt effektiviseringsarbete.

Solcellsprojektet i Öxnehaga fortgår och produktionen tre-

dubblades sedan förra året och står nu för 6% av vår totala 

fastighetsel. På Råslätt går det numera att ladda sin mobil, 

medan man själv sitter och solar på en solcellsbänk på torget. 

En symbolhandling som påminner om de oändliga möjligheter 

som finns omkring oss, om vi bara tänker till. 

Ett omfattande arbete har pågått i Österängen för att byta ut 

gammal fjärrvärmekulvert. En investering som kommer att 

reducera läckaget, som tidigare legat på 15%. 

Minskade utsläpp från transporter 
Utsläppen från våra transporter har fortsatt att minska, då en 

allt större andel styrs över från diesel till HVO. Allt fler hand- 

maskiner byts successivt ut mot eldrivna, så totalt sett är 76% 

av utsläppen fossilfria (exkl bränsle för elbilar). Utsläpp från 

privata bilar i tjänsten står för 23% av utsläppen (jämfört med 

19% förra året). Antalet mil sjönk från 4 100 till 3 000 mil under 

förra året, men fördelat på något fler personer – vilket kan vara 

en konsekvens av att fler valde att ta sin bil under corona- 

pandemin. 28% av hela fordonsflottan representeras av mikro- 

mobilitet (ex cykel, moped och kickbike), men det saknas statistik 

på antal körda mil och resor. Antal bussresor i tjänst minskade 

samtidigt med 35% och tågresor med 63%.  

Under året installerades 80 nya laddstolpar för både tjänste- 

fordon och hyresgäster. 

Vi satsar på natur 
Att investera i så kallade ekosystemtjänster är ett effektivt sätt 

att bidra lokalt för att stärka naturvärden. Forskningen vet 

ännu inte tillräckligt mycket om ”vilken natur” som behövs för 

att hela ekosystem ska fungera. Men ju fler värden vi stärker,  

ju fler funktioner har chans att ha fortsatt bäring.  

På flera platser har gräsytor med rik blomning lämnats kvar 

för att gynna pollinering. Under året har en bikupa ställts ut 

i Råslätt och vi erbjöd biodlingskurs som fick stort gensvar 

bland hyresgäster, men som dessvärre fick skjutas upp på 

grund av corona.  1,5 miljoner kronor har investerats i nya träd 

och perenna blommor, regnvattentankar och insektshotell. De 

första spadtagen har påbörjats för att utveckla ekoparken i 

Öxnehaga där gamla asfaltsytor kommer bli till en fruktlund 

och barn kan lockas ut till skogsgläntan med hjälp av lekfulla 

djur. Under advent, belyste kommunen området för att skapa 

trivsel och väcka nyfikenheten. 

För 5 år sen fanns bara en pallkrageodling. Förra året hade det 

vuxit till 116 st. Vi är också glada för alla koloniområden som 

bidrar med sina odlingar i våra områden. 

Förvaltningen har spanat efter invasiva arter för att kunna 

bekämpa dessa i tid, men ingen besprutning har behövt ske. 

Återvinning och beteenden
Som en konsekvens av att grovavfallsrummen på Råslätt har 

varit svåra att få att fungera, trots återkommande insatser 

stängdes de under året. Hänvisningar har istället skett till  

kommunens nya sortergårdsanläggning som ligger granne med 

bostadsområdet och omställningen har gått över förväntan.  

Under våren genomfördes ett nudgingprojekt där Beteende-

labbet intervjuade hyresgäster och medarbetare, för att ringa 

in förbättringsområden för avfallshanteringen. Marknad jobbar 

nu vidare med nya informationskoncept, i försök att möta 

behoven på nya sätt.
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Miljöansvar 1

Indikator Enhet 2020 2019 2018

Begränsning av fastighetsbeståndets miljöpåverkan

Använd energi som förbrukas av fastighetsbeståndet
(normalårskorrigerad) varav

Total kWh/m² 
atemp

95,7 101,1 104,3

Fjärrvärme % 85 85 86

El % 15 15 14

Olja % 0 0 0

Biobränsle % 0 0 0

Fjärrkyla % 0 0 0

Solfångare 2 % 0 0 0

Mängd växthusgas som släpps ut i beståndet, från energianvändning  
(normalårskorrigerad förbrukning av värme och varmvatten)

Total 3 kg/m² atemp 5,8 5,7 6,1

Fjärrvärme % 100 100 99

El 4 % 0 0 0

Olja 5 % 0 0 1

Biobränsle % 0 0 0

Fjärrkyla % 0 0 0

Solfångare % 0 0 0

CO2 minskning, basår 2007 6 % 59 60 57

Andel förnyelsebar energi som bolaget använder % 98 97 98

Begränsning av miljöeffekterna vid företagets förvaltning

Koldioxidutsläpp från bolagets fordon 7 Ton CO2/år 19 30 71

Koldioxidutsläpp från bolagets handmaskiner och gräsklippare som drivs på 
aspen bensin 8

Ton CO2/år 9 10 8

Kontrakten som innehåller miljökrav (kriterier i upphandlingen) % 100 100 100

Miljökrav på material och produkter i byggkontrakt ja/nej ja ja ja

Begränsning av miljöpåverkan vid boendes förbrukning

Vattenförbrukning i beståndet Total m³/m²atemp 1,2 1,42 1,41

Varm l/m² atemp 445 421 417

Kall l/m² atemp 757 717 710

Mängd avfall som produceras i beståndet, exklusive grovsopor Matavfall 9 kg/lgh 77 78 72

Restavfall 9 kg/lgh 83 80 237

Enhet 2020 2019 2018

Sverigestatistik för hushållsavfall, inkl grovavfall (baseras på uppmätta vikter) 
Källa Svensk Avfallshantering 2019

Matavfall (biologisk behandling) kg/pers Statistik ej 
tillgänglig

67 72

Restavfall (energiåtervinning) kg/pers Statistik ej 
tillgänglig

235 231

Återvinningsmaterial kg/pers Statistik ej 
tillgänglig

147 147

1. Definitionerna har ändrats och värden redigerats retroaktivt

2. Liten anläggning för solfångare finns i Tenhult

3. Men 5,1kg/m2 utifrån faktiskt förbrukad energi under 2020.

4. Elen kommer från lokalt kraftvärmeverk för biomassa.

5. Under 2018 fasades oljepannan i Tenhult ut och ersattes med bergvärmepumpar

6. Ny beräkning utifrån normalårskorrigerad förbrukning som basår

7. Omställning från diesel till HVO har reducerat utsläppen markant

8. Minskat behov av gräsklippning påverkade bränsleförbrukning 2018

9. Stora delar av Österängens och Öxnehagas matavfall omklassades till 

resavfall under 2018. Nytt beräkningsunderlag från June Avfall from 2019



HÅLLBARHETSRAPPORT

58

Vätterhem som allmännyttigt bolag ska vara nyttiga 
för hyresgästerna, ägaren och samhället. I samförstånd 
med våra intressenter utvecklar vi verksamheten på ett 
ansvarsfullt och affärsmässigt sätt.  



HÅLLBARHETSRAPPORT

59

Intressenter

Hyresgäster 
Vårt mål är att öka hyresgästernas trivsel, utvecklings- och 

rekreationsmöjligheter och möjliggöra goda möten mellan 

människor. Vätterhem har fortsatt nöjda hyresgäster och 

serviceindex för 2020 blev 86,5% vilket är en minskning med 

0,9%, men under omständigheter som coronapandemin är det 

en bedrift och visar att ett systematiskt arbete med att bland 

annat ta fram handlingsplaner för förvaltningens bearbetning 

av hyresgästernas svar ger resultat.

För andra året ingår frågor i hyresgästenkäten som vill mäta 

hyresgästers känsla för engagemang och delaktighet. På 

frågan Upplever du/ni att du/ni kan påverka ditt/ert boende 

och närmiljön har 35,2% svarat JA, 25,4% NEJ och 39,4% har 

inte tagit ställning. Siffrorna är i stort sett desamma som förra 

året och arbetet behöver inriktas på att utveckla metoder 

för att ge hyresgäster möjlighet att påverka sin boendemiljö. 

Den andra frågan som är viktig för oss rör engagemang. 

På frågan Kan du/ni tänka dig/er att engagera dig/er i 

utvecklingen av ditt/ert bostadsområde har 37,3% svarat JA, 

24,2% har svarat NEJ och 38,5% har inte tagit ställning. Det är 

drygt tre procent fler som kan tänka sig att engagera sig än 

föregående år medan det är oförändrade siffror vad gäller en 

negativ inställning eller inte har tagit ställning i frågan. Det ger 

företaget en viktig och tydlig signal att det finns hyresgäster 

som vill engagera sig i sin närmiljö. 

Medarbetare 
Vårt mål är att öka medarbetarengagemanget. Engagerade 

medarbetare trivs och presterar bra på sin arbetsplats vilket 

även påverkar sjuktalen. Nöjda medarbetare ger nöjda 

hyresgäster. Inom Vätterhem har alla medarbetare möjlighet 

att vara delaktiga genom exempelvis referensgrupper. Alla 

beslut som fattas genomsyras av transparens vilket betyder 

att dokument och mötesprotokoll finns tillgängliga för alla. 

Medarbetarundersökningen (Great Place to Work) för 2020 

visar 80% vilket är en total minskning (Trust index) om 3%. 

Ser vi fem år tillbaka i tiden var motsvarande siffra 73%. 

Sammantaget anser 89% att Vätterhem är en bra arbetsplats. 

I jämförelse med år 2019 har vi en ökad svarsfrekvens om 8%, 

det vill säga från 89% till 97%, Sverigesnittet ligger på 86%.

Ägare och ledning
Vätterhems styrelse nomineras av Jönköping kommun-

fullmäktige och speglar den partipolitiska sammansättningen. 

Arbetet i styrelsen utvärderas årligen, bl.a. undersöks frågor 

om prioriteringar, engagemang, kompetens och arbetsklimat. 

Summeringen av 2020 års arbete visar att ledamöterna har 

ett starkt engagemang och upplever att styrelsearbetet sker 

för bolagets bästa, rätt frågor behandlas och uppföljning av 

tidigare fattade beslut har förbättrats. Under året har ägar-

dialoger hållits enligt plan. Under 2020 har vi även sett en trend 

i att ägare och styrelse adresserar hållbarhetsfrågorna i större 

utsträckning, inte minst avseende program för social hållbarhet. 

Vätterhems
intressentmodell
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Samverkan med Jönköpings kommun 
I samband med att stadsbyggnadskontoret vid Jönköpings 

kommun fick i uppdrag att ta fram ett Planprogram för Råslätt 

kontaktades Vätterhem med förfrågan om att tillsammans 

arbeta med medborgardialog. Vätterhem och Jönköpings 

kommun har medverkat till att skapa fokusgrupper med 

hyresgäster som tillsammans med planarkitekter diskuterat 

befintliga upplevelser av gångstråk, mötesplatser och 

bebyggelse i området och framtidens visioner. Vid två tillfällen 

genomfördes omfattande grupparbete med olika teman 

som tillsammans med övrig utredning är en del av 

Planprogram för Råslätt. Under hösten 2020 har 

arbete med Planprogram för Österängen 

inletts men med anledning av covid-19 

har medborgardialog i form av fysiska 

möten fått vänta.      

Myndigheten Delegationen mot segregationen, Delmos, delar 

ut statsbidrag till arbete för att minska social och ekonomisk 

segregation och Jönköpings kommun har fått riktade 

anslag för att analysera behoven och bedriva insatser mot 

segregation i de prioriterade delarna av kommunen. Vi har 

varit aktiva i styrgrupper och i arbetet med att rådgöra vilka 

projekt som ska genomföras. Flera av projekten påverkar 

Vätterhems stadsdelar och våra hyresgäster i hög grad. 

Delmos-projektet Stärkt civilsamhälle har fokus på att stärka 

civilsamhället och i synnerhet föreningslivet i de prioriterade 

områdena. Det finns ett stort behov av att få stöd och 

djupgående hjälp med föreningskunskap för ett hållbart 

engagemang och Vätterhem har i samarbete med Jönköpings 

kommun bidragit till att arbeta med de kulturella utmaningarna 

för föreningslivet.

EgenKraft – en väg till egenförsörjning 
eller studier 
Ännu en insats för att motverka segregation, så kallat 

Delmosprojekt har påbörjats och berör hyresgästerna i 

Vätterhems stadsdelar. Syftet är att förebygga långtids-

arbetslöshet och risk för långvarigt försörjningsstöd i 

de prioriterade områdena. Genom att erbjuda tidiga arbets-

marknadsinriktade aktiviteter och insatser genom närhet 

och tillgänglighet i områdena kan projektet motverka risker 

med minskad egenförsörjning. Vätterhem är med i projektets 

styrgrupp och har tillhandahållit lämpliga lokaler.

Naturen tar över på Österängen 
Genom projektet Naturen tar över har Österängens 

Konsthall och Biosfärområde Östra Vätterbranterna bjudit 

in konstnärer från hela landet för att arbeta med konst 

och biologisk mångfald och resultatet är sju 

offentliga gestaltningar placerade runt om på 

Österängen. Många konstnärer har valt att arbeta 

tillsammans med boende på Österängen och 

en konstnärsduo har arbetat tillsammans med 

Österängsskolan och tillsammans har de samlat 

ekollon, skrivit dikter och läst böcker om träd. 

De ekplantor som barnen planterat och drivit 

upp står nu nedanför Österängsskolan i specialbyggda 

odlingsbäddar med barnens dikter på. Tanken är att de ska 

planteras ut på området när de vuxit till sig och bli hem för olika 

vedlevande skalbaggar och insekter. Verket heter passande 

nog Ekskolan. Projektet har finansierats av Statens Konstråd 

och Vätterhem har också varit en viktig samarbetspartner och 

stöttat projektet med mycket av det praktiska runtomkring. 

Projektet har haft flera syften: Att förändra synen på vad ett 

offentligt konstverk är – det kanske inte måste vara en skulptur 

i brons på ett torg? – men också att låta andra aktörer än stat, 

kommun och region vara med och bestämma om konsten i 

våra gemensamma rum.   

Småländska spartips 
I ett samarbete med HSB 

och Riksbyggen togs 

hållbarhetskampanjen småländska 

spartips fram. Med glimten i ögat 

har lättsamma budskap inspirerat 

Jönköpingsbor om hur man kan 

spara på jordens resurser på 

småländskt vis. Inläggen har spridits 

på kampanjens sociala medier och 

hemsida.  

Samhälle och massmedia 
År 2020 har också inneburit ett flertal reportage och mediala 

kontakter. Några av reportagen har belyst de stadsdelar 

som tenderar att lyftas fram i dålig dager. Vi har via lokala 

reportage fått möjligheten att ge en rättvis bild där vi valt att 

belysa stadsdelen med fakta och statistik. Här har vi valt att 

kliva fram och representera de hyresgäster som upplever 

trygghet och trivsel. Exempel på denna typ av reportage var 

det avseende Råslätt med ledaren ” Vätterhem slår tillbaka 

mot bilden om Råslätts brottslighet”. I detta fall kunde vi lyfta 

fram att sysselsättningsgraden, den disponibla inkomsten 

och utbildningsnivån ökat under de senaste åren. Detta 

med hänvisning till statistik från Statistiska Centralbyrån 

(SCB). Hyresgästernas röst är att mellan 81 och 90 procent 

upplever stor trygghet och stor trivsel på Råslätt. Det är 

siffror som ligger över riksgenomsnittet och allra högst bland 

bostadsområden som klassas som utsatta.  
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Samverkan med Jönköpings kommun
I samband med att stadsbyggnadskontoret vid Jönköpings

kommun fick i uppdrag att ta fram ett Planprogram för Råslätt

kontaktades Vätterhem med förfrågan om att tillsammans

arbeta med medborgardialog. Vätterhem och Jönköpings

kommun har medverkat till att skapa fokusgrupper med

hyresgäster som tillsammans med planarkitekter diskuterat

befintliga upplevelser av gångstråk, mötesplatser och

bebyggelse i området och framtidens visioner. Vid två tillfällen

genomfördes omfattande grupparbete med olika teman

som tillsammans med övrig utredning är en del av

Planprogram för Råslätt. Under hösten 2020 har

arbete med Planprogram för Österängen

inletts men med anledning av covid-19

har medborgardialog i form av fysiska

möten fått vänta.

Myndigheten Delegationen mot segregationen, Delmos, delar

ut statsbidrag till arbete för att minska social och ekonomisk

segregation och Jönköpings kommun har fått riktade

anslag för att analysera behoven och bedriva insatser mot

segregation i de prioriterade delarna av kommunen. Vi har

varit aktiva i styrgrupper och i arbetet med att rådgöra vilka

projekt som ska genomföras. Flera av projekten påverkar

Vätterhems stadsdelar och våra hyresgäster i hög grad.

Delmos-projektet Stärkt civilsamhälle har fokus på att stärka

civilsamhället och i synnerhet föreningslivet i de prioriterade

områdena. Det finns ett stort behov av att få stöd och

djupgående hjälp med föreningskunskap för ett hållbart

engagemang och Vätterhem har i samarbete med Jönköpings 

kommun bidragit till att arbeta med de kulturella utmaningarna 

för föreningslivet.

EgenKraft – en väg till egenförsörjning
eller studier
Ännu en insats för att motverka segregation, så kallat

Delmosprojekt har påbörjats och berör hyresgästerna i

Vätterhems stadsdelar. Syftet är att förebygga långtids-

arbetslöshet och risk för långvarigt försörjningsstöd i

de prioriterade områdena. Genom att erbjuda tidiga arbets-

marknadsinriktade aktiviteter och insatser genom närhet

och tillgänglighet i områdena kan projektet motverka risker

med minskad egenförsörjning. Vätterhem är med i projektets 

styrgrupp och har tillhandahållit lämpliga lokaler.

Naturen tar över på Österängen
Genom projektet Naturen tar över har Österängens

Konsthall och Biosfärområde Östra Vätterbranterna bjudit

in konstnärer från hela landet för att arbeta med konst

Intressenter

Indikator Enhet 2020 2019 2018

Ansvarsfullt beslutsfattande och fungerande ledningssystem

Extern certifiering av ledningssystem Beskrivning Ja/Nej Ja Ja Ja

Företaget utvärderas av extern revisor Ja/Nej Ja Ja Ja

Andel kvinnor i ledande postioner Styrelse % 27 27 64

Ledningsgrupp % 45 17 29

Företaget har ett fungerande arbetsmetod för att kontinuerligt utvärdera företagets 
styrelse och ledning

Ja/Nej Ja Ja Ja

Företaget har långsiktiga mål att navigera efter upprättad affärsplan Ja/Nej Ja Ja Ja

Solfångare 2 % 0 0 0

Mängd växthusgas som släpps ut i beståndet, från energianvändning  
(normalårskorrigerad förbrukning av värme och varmvatten)

Total 3 kg/m² atemp 5,8 5,7 6,1

Relationer till intressenter och hänsyn till deras intressen

Andel av företagets hyresgäster som är nöjda med sitt boende Serviceindex % 86,5 87,4 87,6

Företaget arbetar aktivt med åtgärdsplaner för att öka de boendes nöjdhet Ja/Nej Ja Ja Ja

Företaget arbetar efter en dokumenterad etisk kod Ja/Nej Ja Ja Ja

Företagets CSR-arbete utvärderas av extern part Ja/Nej Ja Ja Ja

Företaget arbetar med boinflytande Je/Nej Ja Ja Ja

Företaget följer upprättad inköpspolicy innehållande hållbarhetskriterier Ja/Nej Ja Ja Ja

Korruption och mutor

Företaget har en policy för att förhindra korruption och mutor Ja/Nej Ja Ja Ja

Företaget har en whistleblowerfunktion Ja/Nej Ja 1 Ja 1 Ja 1

Riskhantering

Företaget har ett riskhanteringssystem som inkluderar hållbarhet 
(riskanalyser och åtgärder)

Ja/Nej Ja Ja Ja

Mänskliga rättigheter

Företaget har en transparent hyrespolicy Ja/Nej Ja Ja Ja

Företaget har transparenta rekryteringsprocesser Ja/Nej Ja Ja Ja

1. Jönköpings kommun har en whistleblowerfunktion
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Medarbetarna är Vätterhems allra viktigaste resurs. 
Därför har vi också som mål att alla medarbetare 
ska erbjudas en sund, inspirerande och utvecklande 
arbetsplats – en miljö som ger arbetsglädje, gemenskap, 
främjar god hälsa och förebygger ohälsa och olyckor. 
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God arbetsmiljö
Certifierat arbetsmiljöarbete 
Vätterhem är sedan år 2018 certifierat enligt OHSAS 18001. 

Arbetet med att nå certifieringen har drivit oss till att lyfta 

arbetsmiljöarbetet till en högre nivå, med nya rutiner och 

arbetssätt. För att säkerställa att alla chefer och skyddsombud 

har rätt kompetens inom arbetsmiljöområdet har samtliga 

genomgått en 2-dagars arbetsmiljöutbildning under hösten 

2020. Framöver ligger fokus på att förbättra det systematiska 

arbetsmiljöarbetet samt en ny certifiering enligt ISO 45001.

Ständiga förbättringar 
Under året har vi fokuserat på intern information där samtliga 

medarbetare har behövt lära sig nya arbetssätt som en följd 

av covid-19-pandemin. Alla medarbetare använder Teams för 

digitala möten. Bolaget har även påbörjat effektkartläggning 

inför införande av nytt intranät. I detta arbete ingår både chefer 

och medarbetare. Ledarskapet utvecklas ständigt genom olika 

aktiviteter som tex Chefsforum och ledarutvecklingsinsatser 

såsom arbetsmijöutbildning. Framöver ligger fortsatt fokus på 

intern information och införande av nytt intranät.  

Medarbetarnöjdhet 
För att mäta medarbetanöjdheten har vi för sjätte året i rad 

genomfört en medarbetarundersökning och den totala 

medarbetarnöjdheten enligt Total Trust Index uppgick till 

80%. Den totala svarsfrekvensen uppgick på hela bolaget 

till 97%, vilket är mycket positivt, då resultatet i mycket stor 

utsträckning speglar hur medarbetarna på Vätterhem upplever 

sin arbetsplats.

80%
Total Trust Index

Den totala medarbetarnöjdheten på företaget har minskat 

något, vilket delvis kan bero på covid 19-pandemin samt 

att svarsfrekvensen har ökat bland bolagets medarbetare. 

Det delindex som visar på högst resultat är Stolthet, där 

86% av de medarbetare som svarat upplever stolthet över 

att vara anställda på Vätterhem och det delindex som har 

fått lägst resultat är trovärdighet, där resultatet minskat till 

73% mot 80% föregående år. Skillnaderna mellan hur män 

och kvinnor upplever sin arbetsplats är små, Kvinnorna 

RESULTAT FRÅN MEDARBETARENKÄT 2020

2020 2019
Kvinna Man Totalt Kvinna Man Totalt

Antal svarande 65 104 169 54 99 153

Trovärdighet 76% 75% 73% 80% 82% 80%

Respekt 82% 82% 79% 84% 86% 83%

Rättvisa 79% 81% 78% 79% 84% 80%

Stolthet 90% 87% 86% 90% 89% 88%

Kamratskap 87% 85% 84% 89% 91% 88%

Allt sammantaget är 
det här en mycket 
bra arbetsplats

92% 91% 89% 89% 96% 92%

Total Trust Index © 82% 82% 80% 84% 86% 83%

upplever i något högre grad att Vätterhem är en mycket bra 

arbetsplats samt stolthet och kamratskap i sitt arbete. Bolaget 

fortsätter arbetet med medarbetarundersökningens resultat i 

referensgrupper tillsammans med chefer och medarbetare, där 

en handlingsplan framtas för hur vi fortsätter att arbeta med 

våra utvecklingsområden. 

Sjukfrånvaro 
Den totala sjukfrånvaron under verksamhetsåret 2020 uppgick 

till 7,2% varav 2,5% utgör korttidssjukfrånvaro (frånvaro upp till 

14 dagar) och 4,7% utgör långtidsfrånvaro (längre frånvaro än 

14 dagar). Den totala sjukfrånvaron för 2019 uppgick till 6,2%. 

Orsaken till att den totala sjukfrånvaron ökat under 2020 från 

föregående år, beror på att korttidssjukfrånvaron ökat med 

drygt 1 procentenheter på grund av frånvaro relaterad till 

covid-19-pandemin. 

Olyckor och tillbud 
Antalet anmälningar av tillbud och olyckor uppgick per december 

2020 till 27 st.  Anmälningarna återrapporteras till skyddskom-

mittén samt till respektive förvaltningsområde/chef för att 

analyseras på ett strukturerat sätt och för att proaktivt förebygga 

att samma tillbud/olycka upprepas och därmed att en god 

arbetsmiljö säkerställs. Under 2021 kommer fokus ligga på att 

digitalisera anmälningar av tillbud och olyckor samt fortsätta 

utbildningsinsatser inom området för chefer och medarbetare. 

Lönekartläggning 
Den senaste aktuella lönekartläggningen visar inte på några 

osakliga lönekillnader mellan lika och likvärdiga befattningar på 

grund av kön.  
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God arbetsmiljö

Indikator Enhet 2020 2019 2018

Anställningsform Heltid % 94 94 94,8

Deltid % 6 6 5,2

Tillsvidare % 91 87,13 83

Visstid % 9 12,86 17

Ålder Kvinnor < 29 år 5 4 6

30-44 år 26 25 20

45-54 år 24 27 26

55-64 år 22 15 14

65 år > 0 0 1

Totalt antal 
kvinnor

77 71 67

Män < 29 år 9 9 8

30-44 år 29 29 29

45-54 år 34 39 33

55-64 år 39 35 33

65 år > 7 1 1

Totalt antal 
män

118 113 104

Tillfällig anställning med ersättning Praktik och 
säsongsjobb

Antal 124 125 149

Fördelning av snittlön mellan kategorier kön och anställda (exkl. VD-lön) Tjänstemän 
– Män

Kr/Månad 49070 46612 45660

Heltidslön Tjänstemän 
– Kvinnor

Kr/Månad 40055 39519 38320

Kollektivanställda
– Män

Kr/Månad 31201 30600 29842

Kollektivanställda 
– Kvinnor

Kr/månad 30138 30205 29842

Utbildningsinsatser för personalen – Kursavgiften 1 Utfall Kr/Anställd Se not2 9334 11325

Utbildningstimmar på anställd och år 3 Utfall H/Anställd 4,41 5,51 14,8

Frånvaro Total frånvaro % 7,2 6,60 7,71

Andel av frånvaron som beror på Olycksfall i 
arbetet

% 1,0 0,06 0,3

Andel medarbetare som är nöjda med sitt arbete –trivselindex % 80 83 80

Finns det en arbetsmiljö- och/eller hälsofrämjande policy? Ja/Nej Ja Ja Ja

1. Kursavgifter, exkl. resor, hotell & kost om det inte ingick i kursavgiften. Exkl. arbetstid.

2. Uppgiften saknas för år 2020.

3. Statistik från personalens egna inrapporteringar, ej komplett.
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Hållbarhet är ett begrepp som genomsyrar både 
fastighetsförvaltning, nyproduktion och företaget 
Vätterhem som helhet. En stabil ekonomisk 
utveckling ligger till grund för, och möjliggör, en 
fastighetsförvaltning i framkant samt nyproduktion av 
attraktiva och hållbara bostäder och boendemiljöer  
– allt ur ett långsiktigt hållbart perspektiv. 
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Ekonomisk hållbarhet
Fastighetsförvaltning i framkant 
Vi på Vätterhem strävar efter att upprätthålla en hög 

underhållsstatus på vårt fastighetsbestånd. Detta för att 

bibehålla fastigheternas status och marknadsvärde, men 

än viktigare är dess påverkan på hyresgästernas trivsel och 

boendemiljö. Långsiktighet präglar valen vid såväl underhåll 

som investeringar, och ambitionen är alltid att välja material, 

komponenter och lösningar som genererar låga driftkostnader 

på lång sikt – även om det är dyrare vid investeringstillfället.  

Underhållskostnaderna har under 2020 minskat något till 121 

mkr (125 mkr 2019), vilket innebär en kostnad på 184 kr/kvm 

(192 kr/kvm 2019). Vår underhållsambition är fortsatt hög, 

och minskningen har sin förklaring i att vi har varit tvungna 

att skjuta upp vissa inre underhållsarbeten på grund av 

pågående pandemi. 

Resultaten från årets hyresgästenkät (produktindex) ligger 

kvar på en hög nivå i likhet med föregående år (81,5% 2020 

jmf 82,1% 2019). Detta visar att merparten av våra hyresgäster 

fortsatt är mycket nöjda med lägenheten och hur de allmänna 

utrymmena sköts. Detsamma gäller de underhållsåtgärder 

som Vätterhem vidtar. 

Projektverksamhet 
Vätterhems projektverksamhet är stor. Förutom 

nybyggnation läggs stora pengar på om- och 

tillbyggnation samt komponentbyten. Installationen av 

solceller på taken på Öxnehaga blir Vätterhems hittills 

största solcellsanläggning när den är klar. Kulvertar 

har bytts på Österängen i syfte att energioptimera. 

På Råslätt har vi påbörjat ett större projekt där 

husen får en annan arkitektonisk framtoning, samt 

i övrigt förbättrad prestanda. Generellt i beståndet lägger vi 

stora resurser på traditionella komponentbyten som fönster, 

fasader, tak och stammar. 

Alla projekten ovan resulterar, på ett eller annat sätt, i en bättre 

boendemiljö för hyresgästerna, en lägre energiförbrukning och 

en minskad miljöpåverkan ur ett hållbarhetsperspektiv. 

Reviderade ägardirektiv 
Senaste året har ägardirektivet avseende nyproduktion 

reviderats. Istället för att årligen påbörja minst 200 bostäder 

har direktivet ändrats till ett totalt mål på 800 påbörjade 

bostäder t.o.m år 2023. Under 2020 har Vätterhem bidragit 

till kommunens bostadsförsörjning med färdigställande av 

följande projekt; På fastigheten Vingpennan 2 (Kungsängen) 

har 24 lägenheter byggts, fastigheten Stensholm 1:757 

(Fagerslätt) har bebyggts med 47 lägenheter, och slutligen 

Operetten 6 (Samset) med 59 lägenheter. Därtill har vi under 

2020 startat nybyggnationer på Strandängen och Öxnehaga. 

De årliga investeringarna i nyproduktion uppgår till 226 mkr 

(294 mkr 2019). Prognosen för kommande år ser mycket 

lovande ut med många tilltänkta projekt, och det finns i 

dagsläget inget som indikerar att Vätterhem inte kommer  

att uppnå det totala produktionsmålet t.o.m år 2023. 

800 nya 
bostäder
Det totala produktions-
målet t.o.m år 2023
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Nya lösningar inom nyproduktion 
Vätterhem har fortsatt hög efterfrågan på lägenheter och för 

2020 låg uthyrningsgraden på 99,5%. Eftersom nyproduktion 

är kostnadsdrivande har Vätterhem stort fokus på att hitta nya 

lösningar för en fortsatt ekonomisk försvarbar nyproduktion 

som ger förutsättningar för en hållbar förvaltning. Vätterhem 

har beviljats investerings- och energibidrag för samtliga 

nybyggnationsprojekt som slutförts under 2020, en viktig 

pusselbit för att fortsätta arbetet med att kunna erbjuda lägre 

hyror samtidigt som husen blir extra energieffektiva.  

Det strategiska partneringsamarbete som inleddes här 

om året, då Vätterhem genomförde en av landets största 

byggupphandlingar av bostäder, har fortsatt utvecklas under 

2020. Uppdraget att tillsammans med byggföretagen skapa 

kostnadseffektiva bostäder med hög kvalitet genom att vara 

transparenta, ha en effektiv projektorganisation samt ett 

gemensamt fokus på att sänka produktionskostnaderna i alla 

led fortgår. Under året har arbetssätt och metoder förfinats, 

vilket lägger grunden till och initierar ytterligare synergieffekter i 

kommande byggprojekt.   

En trygg affärspartner 
Företagets resultat är fortsatt starkt. Vinsterna återinvesteras 

i verksamheten, vilket möjliggör en hög underhålls- och 

investeringsnivå även kommande år. Under 2020 har 

Vätterhem behållit den trippel A-rating, d.v.s den högsta 

kreditvärdigheten i Bisnodes kreditvärderingssystem, som 

uppnåddes under 2018, vilket ytterligare understryker hur stabil 

och trygg Vätterhem är som affärspartner. Soliditeten ligger 

kvar på samma nivå som föregående år (24%) vilket innebär  

att företagets övergripande mål för 2023 är inom räckhåll. 
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Ekonomisk hållbarhet

Indikator Enhet 2020 2019 2018

Ekonomiskt ansvar och förbättring av fastighetsbeståndet

Årliga investeringar Mkr 456 429 119

Årliga underhållskostnader Befintligt bestånd Mkr 121 125 120

Årliga underhållskostnader per kvm Befintligt bestånd Kr/Kvm 184 192 185

Företagets investeringar i nyproduktion Nyproduktion Mkr 226 294 17

Företagets ek. uthyrningsgrad bostäder % 99,5 99,5 99,9

Företaget följer upprättad inköpspolicy innehållande hållbarhetskriterier Ja/Nej Ja Ja Ja

Bidrag till ansvarsfull och hållbar ekonomisk utveckling

Uppgifternas fördelning per typ av intressent Medarbetare Tkr 128 365 121 025 109 770

Leverantörer Tkr 313 733 315 299 306 619

Myndigheter (skatt) Tkr 41 024 38 684 35 469

Bank (räntekostnader) Tkr 18 185 17 797 20 090

Aktieägare Tkr 58 1 26 000 65 000

1. På grund av skattemässiga beräkningar lämnar Vätterhem under 2020 ett väsentligt 
lägra koncernbidrag jämfört med tidigare år.
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Definitioner
Anställda 
Antal anställda beräknas på antal månadsanställda och visstidsanställ-

da, dock inte vikarier. Timanställda beräknas inte.  

Arbetsvillkor 
Revision eller utvärdering av entreprenörer, dvs uppföljning av lagkrav 

eller krav enligt fackliga avtal. 

Atemp
Uppvärmd yta mer än 10˚C.

Avhysningar 
Avhysning innebär att Kronofogdemyndigheten genomför avhysning 

av hyresgäst. Till grund för avhysningen finns ett beslut, ett utslag om 

handräckning eller en dom där det står att hyresgästen är skyldig att 

flytta. Då Vätterhem har gjort en uppsägning definieras det inte som 

en avhysning.

Beräkningar av förnybar energi 
Beräkningarna bygger på att 97,8% av fjärrvärmen är fossilfri (97,3% 

2019 och 97,7% 2018).  

Beräkningsmodell för koldioxid 
För att beräkna utsläppen av koldioxid (CO2) från verksamheten 

används följande omräkningsfaktorer:

Energibärare Enhet Utsläpp per enhet

El (vattenkraft) kWh 0 gram CO2

Olja m³ 2 680 kg CO2

Fjärrvärme kWh 68,5 gram CO2

Bensin Liter 2,36 kg CO2

Diesel bio +40 Liter 2,07 kg CO2

E85 Liter 0,33 kg CO2

Biogas** Liter 0,0005 kg CO2

* Faktiska siffror från Jönköpings Energi, som varierar något per år

(61,5g CO2 2019 och 62,03g CO2 2018).

** Fossilfri i Jönköping. 

Bostäder tillgängliga för äldre 
Här avses bostäder i markplan samt bostäder man når med hiss. Då 

det råder höjdskillnad vid entréer måste ramp eller liknande finnas.  

Förnybar energi 
Förnybara energikällor är energikällor som hela tiden förnyar sig och, 

vad vi känner till idag, inte tar slut inom överskådlig framtid. Lagra-
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Definitioner
de energikällor (fossilt bränsle) som olja, kol, gas och uran är inte 

förnybara energikällor. Elenergi kan vara producerad av såväl förnybar 

energi som när den framställs i vattenkraftverk eller i biobränsleel-

dade kraftvärmeverk och är inte förnybar energi om den framställs i 

kärnkraftverk eller kraftverk som drivs av olja eller kol.  

Förnybara energikällor är:  

Solenergi – solcell, soluppvärmning, solvärme, solfångare  

Vindkraft – vindkraftpark, vindkraftverk  

Vattenkraft – saltkraft, vågkraft, tidvattenkraft, havsvärmekraft  

Jordvärmekraft – värmepump, markvärme, bergvärme, vattenvärme  

Bioenergi – bränslepellets, biobränsle 

Driftkostnad 
Med driftkostnad avses drift-, administrations- och företagsövergripande 

kostnader.  

Fastighetsförvärv 
Med fastighetsförvärv avses köp av bebyggda fastigheter 

(läs antalet lägenheter). 

Hållbarhetskriterier vid upphandling 
Inom begreppet avses kriterier inom etiskt och socialt ansvar samt 

ekonomi.  

Som standard i förfrågningsunderlagen är klausuler om rätt till häv-

ning om part blir dömd för brott mot bland annat jämställdhetslagen, 

diskriminering i arbetslivet eller gällande arbetsmiljölag och arbetsmil-

jöförordning. När det gäller ekonomi ska anbudsgivaren kunna visa att 

denne är fri från hinder för deltagande enligt LOU.  

Koldioxidutsläpp från bolagets fordon 
Exklusive bränsle för arbetsmaskiner och gräsklippare som går på 

akrylatbensin (ett fossilt bränsle, men med färre partiklar som gynnar 

arbetsmiljön). Inklusive privata bilar i tjänsten. 

Koldioxidutsläpp från bolagets 

handmaskiner 
Inkluderar gräsklippare som går på akrylatbensin, trimmers, lövblås mm. 

Miljöansvar 
Avtal innehållande miljökrav, dvs upphandlade kontrakt som innehåll-

er både pris och miljökriterier. Andel upphandlingar med miljökrav 

under året. 

Månadslön 
Månadslön samt eventuella tillägg som är kopplade till grundrollen. 

Riskhantering i verksamhetssystem 
Riskhanteringssystem som innehåller riskanalyser, åtgärder och 

kontroll. 

Sjukfrånvaro 
Den totala sjukfrånvaron beräknas på antal sjukdagar oberoende 

anledning av frånvaro. När det gäller olycksfall i arbetet beräknas antal 

sjukdagar utifrån de inrapporterade arbetsskador och tillbud som lett 

till sjukskrivning.  

Socialt ansvarstagande 
Avtal innehållande sociala krav, dvs upphandlade kontrakt som 

innehåller både pris och sociala kriterier. Andel upphandlingar med 

sociala krav under året. 

Verksamhetssystem 
Vätterhems verksamhetssystem är certifierat enligt ISO 9001, 14001 

och OHSAS 18001.  

Återvinningsmaterial
Hyresgästernas förpacknings- och tidningsavfall. 
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Sammanfattning

Hållbarhetsrapport

Andel kvinnor i ledande 
positioner

Koldioxid från bolagets fordon 
(Ton CO2/år)

Omställning från diesel 
till HVO har reducerat 

utsläppen markant!

Från 15 juni till 21 augusti fanns 
SommarKRAFT-popupbodar på 

Råslätt, Öxnehaga och Österängen.

Skadegörelsen på respektive 
område under perioden uppgick 

till 0:-
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Under 2020 har vi lagt 

2 308 tkr 
i projektkostnader för att engagera 
unga under 25 år genom sponsring 

och att driva projekt och aktiviteter.

Över

100 
hyresgäster

använde tjänsten HEMservice 
under 2020

80 st 
laddstolpar

Under 2020 har vi satt 
upp 80 laddstolpar för 
elbilar för våra hyres-

gäster och medarbetare 
att använda
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Bolagets verksamhet

Styrelsen och verkställande direktören för Bostads AB Vätterhem (organisationsnummer 556012-3704), med säte i Jönköping, 
får härmed avge följande berättelse för verksamhetsåret 2020.

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Ägare 
Bostads AB Vätterhem ägs till 100 % av Jönköpings Rådhus AB 

(organisationsnummer 556380-7161), som i sin tur ägs av Jönköpings 

kommun. 

Mål för verksamheten 
Bolaget har till föremål för sin verksamhet att inom Jönköpings kommun 

äga, förvalta, utveckla, bebygga, förvärva samt hyra ut fastigheter 

med huvudinriktning på bostäder, affärslokaler och därtill hörande 

kollektiva anordningar, samt därmed förenlig verksamhet. Bolaget har 

rätt att, förutom egna fastigheter, även förvalta fastigheter ägda av 

Jönköpings kommun och kommunala bolag. Bolaget är skyldigt att 

utföra de uppdrag som bolaget tilldelats av sin ägare. Verksamheten 

ska bedrivas åt ägaren/i ägarens ställe.  

Ändamålet med bolagets verksamhet är att i allmännyttigt syfte och 

med iakttagande av kommunala principer såsom lokaliserings- och  

likställighetsprincipen främja bostadsförsörjningen i Jönköpings kommun. 

Vidare skall hyresgästerna erbjudas möjlighet till boinflytande och 

inflytande i bolaget. Verksamheten skall bedrivas enligt affärs- 

mässiga principer. 

Ägardirektiv 
Ägardirektiv för Bostads AB Vätterhem är fastställda av kommunfull-

mäktige i Jönköpings kommun och därefter bekräftade på bolagets 

årsstämma. 

Av direktiven framgår bland annat att Vätterhem skall: 

• Medverka till en god utveckling av Jönköpings kommun.

• Upprätthålla god ekonomisk hushållning.

• Främja integration och social hushållning.

• Skapa trygga och hållbara boendemiljöer.

• Bidra till bostadsförsörjningen med nyproduktion av minst 800

påbörjade bostäder under perioden 2019-2023.

Affärsidé 
Vätterhem ska äga, förvalta och utveckla attraktiva bostäder för alla. Vi 

sätter hyresgästerna i fokus och erbjuder trygga och hållbara boende- 

miljöer. Vår organisation finns nära hyresgästerna och vi prioriterar att 

utföra våra tjänster med egen personal. Vi kombinerar affärsmässighet 

med samhällsansvar.

Organisation 
Bostads AB Vätterhem ingår i den av Jönköpings kommun bildade 

och ägda bolagskoncernen Jönköpings Rådhus AB. Koncernen består 

av moderbolag och 10 st dotterbolag. Dotterbolagen är bland annat 

verksamma i fastighets-, energi-, avfalls- och arrangemangsbranschen. 

Bostads AB Vätterhem är organiserat i åtta avdelningar. Fastighets- 

utveckling-, förvaltning-, marknad-, inköp-, ekonomi-, HR-, IT- samt håll-

barhetsavdelning. Inom fastighetsutvecklingsavdelningen handläggs 

huvudsakligen ny-, till- och ombyggnader samt större underhållsprojekt. 

Förvaltningsavdelningen är geografiskt uppdelad i fyra områden med 

förvaltningschefer som ekonomiskt ansvariga för delar av bolagets 

drift. Inköpsavdelningen ombesörjer företagets upphandlingar enligt 

lagen om offentlig upphandling (LOU). På marknadsavdelningen 

handläggs marknadsföring och PR-verksamhet, förmedling av före-

tagets uthyrningsobjekt samt administration av köverksamhet och 

hyreskontrakt. På företagets ekonomiavdelning handläggs ekonomi-, 

redovisnings-, finansieringsfrågor. HR-avdelningen tjänar som stöd till 

verksamheten i personalrelaterade ärenden. IT-avdelningen ansvarar 

bland annat för drift och utveckling av företagets fastighets- och 

administrativa system. På hållbarhetsavdelningen handläggs frågor i 

anslutning till företagets sociala, miljömässiga och samhällsekonomiska 

ansvar. 

Bostads AB Vätterhem har en decentraliserad och kundnära organisa-

tion med förvaltningschefer och bovärdar i alla bostadsområden. Service- 

nivån är mycket hög och en av företagets ambitioner är att vara och 

uppfattas som ”företaget som bryr sig” där hyresgästen alltid står i 

centrum. Företaget genomför därför regelbundet omfattande hyres-

gästenkäter där hyresgästens preferenser kartläggs och dokument- 

eras. Enkätsvaren utgör därefter en viktig del som beslutsunderlag i 

den löpande förvaltningen. Företagets organisation skall vidare känne-

tecknas av kostnadsmedvetenhet, effektivitet och hög ansvarskänsla. 

För att möjliggöra ytterligare utveckling av företaget med bland annat 

en fortsatt inriktning mot en mer decentraliserad och kundnära organi- 

sation är verksamheten ständigt föremål för översyn, anpassningar 

och kontinuerlig utveckling.  

Organisationstillhörighet 
Bostads AB Vätterhem är medlem i: 

• Sveriges Allmännytta.

• Arbetsgivarorganisationen Sobona.

• Fastighetsbranschens Arbetsgivarorganisation (FASTIGO).

• Husbyggnadsvaror HBV Förening (HBV).



FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

78

Fastigheter
Beståndet 
Bostads AB Vätterhem skapar förutsättningar för ett attraktivt boende 

genom att kontinuerligt underhålla och förädla det befintliga bostads-

beståndet. Utöver detta tillkommer nyproduktion med hög kvalitet i 

attraktiva områden inom Jönköpings kommun. Vid verksamhetsårets 

utgång förvaltade företaget 157 (157) fastigheter omfattande 8 754  

lägenheter (8 630) om 566 746 kvm (558 626), 247 lokaler (252) för  

olika ändamål om 89 817 kvm (92 769), samt därtill hörande bostads-

komplement i form av garage, parkeringsdäck, bilplatser etc. Fastighets- 

beståndet är huvudsakligen samlat i fyra geografiskt skilda områden 

lämpade för en rationell förvaltning inom Jönköpings kommun. 

Nyproduktion 
Efterfrågan på lägenheter i Jönköpings kommun är stor och planering 

för en fortsatt utbyggnad och förtätning av staden fortgår. Vätterhem 

arbetar således aktivt med att skapa förutsättningar för ytterligare 

produktion av hyresrätter. Färdiga planer för närmare 2 000 lägenheter 

finns, varav ett stort antal lägenheter med en planerad byggstart under 

förestående verksamhetsår. Av nyligen avslutade, pågående och 

kommande projekt kan följande nämnas. 

I kv. Vingpennan i stadsdelen Kungsängen har vi producerat två hus 

med totalt 24 lägenheter. Husen är byggda i trä vilket ger ett tydligt 

hållbarhetsfokus. Inflyttning i april 2020. 

I kv. Stensholm i bostadsområdet Fagerslätt har en nyproduktion av 

47 lägenheter slutförts med inflyttning under maj 2020. Produktionen 

är en utökning med en fastighet till en tidigare produktion färdigställd 

i området under 2015. 

I kv. Operetten i bostadsområdet Samset pågår en produktion i två 

kvarter av totalt 8 st huskroppar i 3 våningsplan med sammanlagt 120 

lägenheter. Byggnaderna kommer att utrustas med solceller och för 

övrigt kännetecknas av hållbarhet i ett miljöperspektiv. I cirka hälften 

av lägenheterna har hyresgäster flyttat in under 2020, och resterande 

hälft blir klart under vintern/våren 2021. 

I bostadsområdet Strandängen pågår nyproduktion av de sk Ängs-

husen. De tre huskropparna innehåller totalt 48 lägenheter. Bostads-

området befinner sig i ett av Jönköpings mest attraktiva områden och 

företagets ambition är att skapa ett energisnålt och för övrigt ekologiskt 

bostadsområde med närmare 1 100 lägenheter med varierande 

upplåtelseformer. 

I bostadsområdet Öxnehaga pågår ett projekt i kv. Spädbarnet. Två 

hus byggs med vardera 39 lägenheter. Det ena huset kommer upplå-

tas med hyresrätt, och det andra huset ska avyttras till Brf Vätterhöj-

den. Merparten av bostadsrätterna är sålda, och det blir ett positivt 

tillskott till området med blandade upplåtelseformer. Byggnationen 

förväntas färdigställas våren 2022.

Vätterhem har även förhoppning om att kunna starta fler nyproduk-

tioner under andra halvan av 2021. Projekt som kan starta är kvarter F 

och förskolebyggnation på Strandängen, kv. Slåttertiden (Öxnehaga) 

och kv. Övermannen (Råslätt). 

Om- och tillbyggnad 
Bostads AB Vätterhems pågående upprustning och förändring av 

befintligt fastighetsbestånd fortgår i oförändrad takt. Av 2020 års 

ombyggnader kan följande nämnas. 

Förvaltningskontoret för Öxnehagas personal har byggts om. Numera 

huserar både drift- och administrativ personal under samma tak vilket 

ger effektiv förvaltning. 

Sprinklersystem har installerats i studieboendet beläget i Råslätt. 

I Strandängen har ett av de äldre husen på Ceciliagatan skonats från 

rivning. Där har en större ombyggnation skett för att anpassa lokalen 

till kommunens HS-team. 

Ålder 
Fastighetsbeståndet har ett genomsnittligt värdeår motsvarande 

1979, där 31 % av antalet lägenheter har ett värdeår mellan 1965 och 

1975 samt 9 % efter år 2000. Värdeår används bland annat i samband 

med fastighetstaxeringen för att kunna redogöra för fastighetens 

åldersmässiga standard. 

Bokförda värden 
Fastigheternas bokförda värden redovisas till anskaffningsvärde 

minskat med avskrivningar och uppgår vid verksamhetsårets utgång 

till 3 646 609 tkr (3 311 187), motsvarande ett värde av 5 554 kr/kvm 

(5 083). 

Taxeringsvärden 
Fastigheternas sammanlagda taxeringsvärde uppgår till 6 552 598 tkr 

(6 501 180), varav byggnadsvärde 4 454 543 tkr (4 425 212). 

Marknadsvärde (verkligt värde)
Fastighetsmarknaden har under flera år noterat en positiv utveckling 

med sjunkande avkastningskrav och stigande priser inom flertalet 

segment och geografiska delmarknader. Denna utveckling har 

varit särskilt tydlig i storstads- och tillväxtregionerna, och främst för 

bostäder och samhällsfastigheter. Vätterhems marknadsposition kan 
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betecknas som god, dessutom har ett antal nya fastigheter adderats 

under 2020. Marknadsvärden på företagets färdigställda fastigheter 

har beräknats internt och bedöms uppgå till 9 700 000 tkr  

(8 900 000). 

Försäkringar 
Samtliga fastigheter är försäkrade till fullvärde i Länsförsäkringar, 

Jönköping. 

Förvärv och försäljningar av fastigheter 
Förutom markförvärv i samband med nyproduktion av bostäder har 

två fastigheter (småhus på Strandängen) avyttrats. Vidare har mark 

avyttrats till dotterbolaget V-Hem 2 AB. 

Marknad 
Jönköpings kommun är en starkt växande kommun med ett årligt 

tillskott av invånare med cirka 2 000 personer. I dagsläget överstiger 

invånarantalet 142 000, och befolkningsprognosen pekar mot fortsatt 

tillväxt de närmsta åren. 

Efterfrågan på bostäder i Jönköpings kommun är fortsatt mycket god. 

Då antalet nyproducerade bostäder under senare år inte motsvarat 

en tilltagande efterfrågan kan brist på lägenheter konstateras, inte 

minst i centrala Jönköping. Detta har medverkat till ett gynnsamt 

marknadsläge för företaget och antalet vakanta lägenheter har under 

de senaste verksamhetsåren begränsats till ca 0,1% av företagets  

fastighetsbestånd. Även lokalmarknaden får betraktas som tillfreds-

ställande även om efterfrågan på lokaler i mindre centrala områden  

är mer instabil. 

Det totala antalet lägenheter i Jönköpings kommun uppgår till närmare 

68 000 (67 000) varav knappt 29 700 (29 400) är upplåtna med 

hyresrätt. Vätterhems andel av det totala utbudet av lägenheter mot-

svarar cirka 13%, respektive 30% av kommunens hyresrätter. 
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Verksamhet under räkenskapsåret

Effekter av covid-19 
Sällan har ett år dominerats så kraftfullt av en enda fråga, nämligen 

det omfattande utbrottet av covid-19. Vi kan konstatera att vi hittills 

klarat de rådande marknadsförutsättningarna relativt väl. De största 

effekterna syns inte i resultaträkningen, och den ekonomiska påverkan 

bedöms som marginell. Företaget har givit hyresrabatter till vissa 

lokalhyresgäster i utsatta branscher, och köpt in erforderliga mängder 

med skyddsmaterial. Samtidigt finns det en viss positiv resultatmässig 

påverkan då Vätterhem tvingats ställa in vissa planerade aktiviteter. 

Den största effekten har varit för företagets personal som tvingats 

förändra sina prioriteringar och arbetssätt. Vi har exempelvis fått 

anpassa vår servicenivå gentemot hyresgäster och personal har 

jobbat hemifrån i den mån arbetsuppgifterna har tillåtit det. 

Hyresförhandlingar 
Den första januari 2011 ersattes Lagen om allmännyttiga bostadsbolag 

med Lagen om allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag 

(2010:879). Av den nya lagstiftningen framgår att ansvaret för 

hyressättningen skall ligga på hyresmarknadens lokala parter och att 

uppgiften skall lösas med ett affärsmässigt beteende inom ramen för 

det kollektiva förhandlingssystemet. Målet är att hyran skall motsvara 

respektive lägenhets bruksvärde och uppfattas som skälig med 

hänsyn till förvaltningskvalité, standard och läge. 

Bostadshyror fastställs efter årliga hyresförhandlingar med Hyresgäst- 

föreningen Sydost. Efter förhandlingar med Hyresgästföreningen i 

november/december månad 2020 träffades överenskommelse om 

2021 års hyror. Överenskommelsen innebar en höjning av bostads-

hyran med 1,15 % från och med 1 januari 2021. Elpris vid debitering av 

hushållsel förblev oförändrat 1 kr/kWh (exkl moms) emedan avgiften 

vid individuell debitering av kall- och varmvatten höjdes med 1,20 kr/

kbm till 22,20 kr respektive 1,50 kr/kbm till 53,12 kr/kbm (exkl moms).  

Den genomsnittliga bostadshyran uppgår vid verksamhetsårets 

utgång till 995 kr/kvm (974). 

ISO Certifiering
Under verksamhetsåret har företagets certifierade ledningssystem 

som uppfyller kraven enligt ISO 9001 och ISO 14001 förnyats. 

Ledningssystemet är sedan mars 2018 trippelcertifierat, då det även 

uppfyller kraven i OHSAS 18001. 

Underhåll 
Företagets löpande uppföljning av underhållsbehovet och genom-

förandet av åtgärder medför att fastighetsbeståndet håller en god 

underhållsstandard. Ett omfattande och regelbundet underhåll av 

fastigheterna är en investering för framtiden, men också av stor 

betydelse för bolagets anseende som fastighetsförvaltare. Årets 

underhållskostnad uppgår till 120 794 tkr (124 870) motsvarande  

184 kr/kvm (191). 

En viktig gren är periodiskt underhåll i lägenheterna såsom målning, 

golv, snickeri och utbyte av vitvaror. Övriga underhållsåtgärder är av 

varierande art och storlek och många till antalet. Det gör det att det 

blir svårt att i denna övergripande skrift redovisa insatserna i detalj. 

Utöver det kostnadsförda underhållet har företaget satsat stort på 

komponentbyten främst inom fasader, fönster, tak, stammar och hissar. 

Med en ambition att minska energiåtgången i företagets fastigheter 

genomförs kontinuerligt injusteringar av värme och ventilation samt 

översyn och uppgradering av styr- och reglerutrustning.  

Valfritt lägenhetsunderhåll 
Ett stort antal hyresgäster har valt att mot avgift tidigarelägga något 

slag av underhåll inom ramen för det valfria lägenhetsunderhållet. 

På motsvarande sätt har ett flertal hyresgäster avstått från erbjudet 

underhåll och istället valt en hyresreducering, s.k. underhållsrabatt. 

Under verksamhetsåret har underhållsrabatt lämnats för avstått 

underhåll intill ett belopp av 4 010 tkr (4 012). 

Ventilationskontroll  
Bostads AB Vätterhem ska enligt gällande lagstiftning för fastighets-

ägare genomföra en särskild ventilationskontroll av fastigheterna. Vid 

senaste avstämningen är cirka 84 % (87) av aktuella lägenheter och 

88 % (86) av aktuella lokaler godkända. 

Lagen om offentlig upphandling (2016:1145) 
Bostads AB Vätterhem omfattas av lagen om offentlig upphandling. 

Under verksamhetsåret har upphandling skett av material och arbeten 

för drift och underhåll till ett beräknat värde av 377 100 tkr (257 100). 

Försäljning av fastigheter 
Under verksamhetsåret har fastigheterna Traktorn 6 och Traktorn 7 

avyttrats. Därmed har alla 14 radhus som uppförts på Strandängen 

sålts till externa ägare. Fastigheten Spädbarnet 2 har avyttrats till 

V-Hem 2 AB.

Ökad integration 
Kommunfullmäktige i Jönköpings kommun har 2005 beslutat att 

fastställda kommun- och personalpolitiska program skall utgöra 

riktlinjer för nämnders och kommunala bolags arbete med att främja 

integration i kommunen.  

Miljö och miljöpåverkan 
Bostads AB Vätterhems miljöpolicy har varit vägledande för det 

dagliga miljöarbetet såväl i produktion som i den löpande förvaltningen. 

Miljöarbetet ska genomsyra hela verksamheten där syftet är att bidra 

till ett mer hållbart samhälle. Bostads AB Vätterhems verksamhets-

system är miljöcertifierat enligt den internationella standarden ISO 

14001 med en årlig extern revision.

Bostads AB Vätterhem bedriver tillstånds-/anmälningspliktig 

verksamhet enligt miljöbalken beträffande: 

• Tillståndspliktig transport av farligt avfall, överskrider 100 kg/år.

• Tillståndspliktig transport av avfall, överskrider 10 ton avfall.

• Anmälningspliktig komposteringsanläggning inom fastigheten
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Öbon 1 och Slåttertiden 1 i Jönköpings kommun, överstiger 50 ton/år. 

• Anmälningspliktig ogräsbekämpning Ecocin aktuellt inom City och

Råslätt (övriga bostadsområden tillämpar ångbekämpning).

• Anmälningspliktig köldmedie inom samtliga fastigheter.

• Anmälningspliktiga värmepumpar och kylaggregat, mer än 10 MW.

Medarbetare 
Antalet anställda under verksamhetsåret uppgår till 195 personer (184), 

motsvarande 186 helårsanställda (181) fördelade på fastighetsarbetare 

60% (60) och tjänstemän 40% (40). Vätterhem har, liksom branschen 

i stort, en mansdominerad könsfördelning. Bland medarbetarna är 

61% (61) män och 39% (39) kvinnor. Målsättningen i företagets 

jämställdhetsarbete är dock att i möjligaste mån utforma arbetsför 

hållanden så att de lämpar sig både för män och kvinnor. 

Medelanställningstiden för anställda är 11 år (11), varav för tjänstemän 

12 år (12) och 11 år (11) för fastighetsarbetare. Personalomsättningen var 

under året 3,4% (6,7). Medelåldern bland personalen är 47 år (47), och 

merparten befinner sig i åldersintervallet 45-60 år.  

Extern och intern rekrytering 
Bostads AB Vätterhems personalbehov, idag och i framtiden, skall 

tillgodoses genom företagets rekryteringsverksamhet. Företaget ska 

anställa den för befattningen mest lämpade personen med avseende 

på praktiska erfarenheter samt teoretiska och personliga egenskaper. 

Företaget skall i all rekryteringsverksamhet beakta alla anställdas 

behov av omplacering. Detta gäller både inom den egna avdelningen 

och inom andra delar av företaget. Företaget skall samtidigt vara 

öppet för extern kraft och kunskap. 

Hälso- och friskvård 
Bostads AB Vätterhems hälsovård ska syfta till att förebygga ohälsa 

och olycksfall i arbetet. Hälsovårdsarbetet skall också medverka till att 

anpassa arbetet till anställdas förutsättningar. På så sätt ska företaget 

vidmakthålla och därmed skapa högsta möjliga grad av fysiskt och 

psykiskt välbefinnande. 

Sjukfrånvaro 
Sjukfrånvaron under verksamhetsåret uppgår till 7,2% (6,5) av antalet 

arbetsdagar, varav 4,7 procentenheter (4,1) utgör sk. långtidsfrånvaro. 

Utbildning 
Vi kartlägger systematiskt medarbetarnas utbildning, kursverksamhet 

och kompetens för att kunna erbjuda nya arbetsuppgifter inom 

företaget. På så sätt tar vi vara på den samlade kompetensen. Idag 

finns det ett stort behov av kompetensutveckling. Av den anledningen 

har vi påbörjat arbetet med att fastställa en utbildningsplan för 

samtliga anställda. Vår målsättning är att skapa en såväl kort- som 

långsiktig plan för att täcka de framtida utbildningsbehoven. 

Lönebildning 
Bostads AB Vätterhem har en väldefinierad lönepolitik som är 

anpassad till arbets-värderingssystemet Klassigo. Vi genomför 

kontinuerligt årliga personal- och utvecklingssamtal med alla  

anställda inom företaget. Resultaten från samtalen används även 

som underlag vid utbildningsplanering. 

”Vi i Vätterhem” 
Tidningen ”Vi i Vätterhem” har som uppgift att lämna aktuell 

information till personal, hyresgäster och andra intressenter. 

Tidningen utkommer 6 gånger per år.

Hyresgästenkät 
Bostads AB Vätterhem genomför i samarbete med AktivBo AB, 

ett konsultföretag inom fastighets- och förvaltningsbranschen, en 

återkommande hyresgästenkät. Avsikten med undersökningen är 

att bland annat mäta kundnöjdhet och vilka faktorer som påverkar 

denna. Undersökningen omfattar närmare 3 500 (3 400) hushåll 

årligen, på så vis deltas samtliga hyresgäster inom en tvåårscykel. 

Vid verksamhetsårets utvärdering konstaterades att företagets 

serviceindex (nöjdkundindex) uppgår till 86,5 % (87,4) och trots att 

indexsiffran minskat något är det fortfarande på en hög nivå i en 

nationell jämförelse.

Skifte på VD-positionen
Företagets VD Thorbjörn Hammerth har på egen begäran valt 

att avsluta sin tjänst på företaget. Thorbjörn har haft VD-rollen i 

Vätterhem sedan 2015. Uppsägningen gjordes i november och han 

kommer kvarstå i tjänst till vintern/våren 2021. Vätterhems styrelse  

har påbörjat processen med att rekrytera en ny VD.
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Finansiering

Finansföreskrifter 
Bostads AB Vätterhems finansiella verksamhet regleras av de över- 

gripande bestämmelser som fastställts för finansieringsverksamheten 

i Jönköpings kommun och bolagskoncernen Jönköpings Rådhus AB. 

Verksamheten skall präglas av ett medvetet lågt risktagande utan 

spekulativa inslag. Av föreskrifterna framgår bland annat att låneport-

följen, inklusive derivat, ska ha en genomsnittlig räntebindningstid 

i intervallet 1,5 till 4,5 år och att högst 40% får vara utan räntebind-

ning eller med räntebindning kortare är 3 månader. Låneportföljens 

genomsnittliga återstående löptid skall inte understiga 2,5 år. Inom 

ramen för fastslagen policy och riskinstruktion skall arbetet bedrivas 

med att säkerställa företagets betalningsförmåga på såväl kort som 

lång sikt. 

Företagets totala låneportfölj uppgår vid årsskiftet till 2 764 000 tkr  

(2 564 000). Samtliga krediter är amorteringsfria och upplånade 

genom koncernens internbank. Den genomsnittliga återstående  

kapital- och räntebindningen uppgår till 34 månader (25) respektive 

36 månader (27). Andelen krediter med rörlig ränta (inklusive  

derivatinstrument) uppgår till 7% (8).  

Marknadsräntor 
Inflationen har under verksamhetsåret legat under Riksbankens mål 

om 2%. Under 2019 fattade Riksbanken beslut om att höja reporäntan 

från låga -0,50% till 0 %. 2020 har reporäntan lämnats oförändrad, 

och uppgår således till 0% vid verksamhetsårets utgång. Riksbanken 

bedömer i sin reporäntebana att den låga räntan kommer bestå flera 

år framöver. Stibor (3 mån) har under året förändrats från 0,149% till 

-0,046%. Till följd av det fortsatta låga ränteläget har refinansiering

och nyupplåning av lån skett till fördelaktiga nivåer vilket borgar för

att företagets upplåningskostnader kommer ligga på en betryggande

nivå närmsta åren.

Ränta fastighetslån 
Den genomsnittliga bruttoräntan under verksamhetsåret uppgår till 

0,68% (0,72) och vid årsskiftet 0,55% (0,72). 

Derivatinstrument 
Bostads AB Vätterhem använder sig av derivatinstrument i sin 

ränteriskhantering. Derivatinstrument används dock endast för att 

begränsa ränterisker för en reell underliggande upplåning. 

För att uppnå en avvägd ränterisk i låneportföljen används bland annat 

ränteswapar. Vid verksamhetsårets utgång fanns ränteswapsavtal intill 

ett belopp av 300 000 tkr (400 000) med förfall under år 2022. 

Ränteförfallostruktur 
Under förestående verksamhetsår är 764 000 tkr (800 000) mot- 

svarande 28% (31) av den totala lånestocken föremål för räntejustering. 

Valutaexponering 
Inga krediter med valutarisk förekommer i låneportföljen. 

Belåningsgrad 
Belåningsgraden uppgår till 76% (77) av fastigheternas bokförda 

värde och 28% (29) i förhållande till fastigheternas beräknade mark-

nadsvärde. 

Ränteintäkter 
Företagets likviditetsöverskott har enligt direktiv för koncernen förvaltats 

inom ramen för finansiell samverkan.

Kassaflöde och likviditet
Årets kassaflöde uppgår till -2 776 tkr (-31 838) varav kassaflödet från 

den löpande verksamheten uppgår till 325 236 tkr (223 171). 

Bolagets likviditet har under verksamhetsåret varit tillfredsställande. 

Företagets likvida medel uppgår vid årets utgång till 1 712 tkr (4 488). 

Kassaöverskott placeras i bank (koncernkonto) enligt bestämmelser 

om finansiell samverkan inom kommunkoncernen. Beviljad outnyttjad 

kredit uppgår vid årsskiftet till 49 038 tkr (14 366). 

Avgift för kommunala borgensåtaganden 
Från och med verksamhetsåret 2012 skall en avgift erläggas för  

kommunala borgensåtaganden. För verksamhetsåret utgår en avgift 

om 8 140 tkr (7 812).



FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

83

Nettoomsättning och resultat

Bostads AB Vätterhem uppvisar även för verksamhetsåret 2020 ett 

starkt ekonomiskt resultat. Årets nettoomsättning uppgår till 711 298 

tkr (684 393) och är en ökning med 4% (2) jämfört med föregående 

verksamhetsår. Företagets drift- och underhållskostnader uppgår till 

456 085 tkr (450 869). Finansiellt netto uppgår till 26 344 tkr (13 093) 

varav räntekostnader inklusive avgifter för kommunala borgens- 

åtaganden 26 388 tkr (25 647). Av verksamhetsårets totala intäkter 

avser < 1% (< 1) företag inom kommunkoncernen Jönköpings Rådhus 

AB och av företagets totala kostnader cirka 16% (17). 

Resultatet av företagets verksamhet samt den ekonomiska ställningen 

vid räkenskapsårets utgång framgår vidare av efterföljande resultat- 

och balansräkningar med tillhörande noter, tilläggsupplysningar och 

kassaflödesanalyser. Årets redovisade resultat omfattar realisations-

vinster på 4 325 tkr (13 494) till följd av fastighetsöverlåtelser. Vidare 

redovisas företagets resultatutveckling i ”Flerårsjämförelse” (sidan 91).  

I ”Resultatpåverkan” (sidan 85) redovisas beräknade effekter på  

resultatet på helårsbasis vid förändringar av ett antal faktorer. 

Direktavkastning 
Direktavkastning, beräknad såsom driftnetto inklusive normaliserad 

underhållskostnad i relation till fastigheternas beräknade marknads-

värde, uppgår till 3,3% (3,2). Direktavkastning skall enligt ägardirektiv 

långsiktigt i genomsnitt uppgå till 3% (3). 

Koncernbidrag 
Ägarens krav på koncernbidrag från företaget, genomsnittliga statslå-

neräntan under föregående räkenskapsår med tillägg av en procent-

enhet, uppgår till 0,93% (1,03). Koncernbidrag har i enlighet med detta 

beräknats till 58 tkr.  

Investeringar i materiella anläggnings- 
tillgångar 
Verksamhetsårets nettoinvesteringar uppgår till 455 911 tkr (429 492). 

Av dessa avser 452 207 tkr (422 405) nyinvesteringar, till- och om-

byggnader samt komponentbyten och 3 704 tkr (7 087) netto- 

investeringar i maskiner och inventarier.  

Eget kapital och soliditet 
Bostads AB Vätterhems egna kapital uppgår vid årsskiftet till 995 152 

tkr (908 289), fördelat på bundet eget kapital 94 768 tkr (94 768) och 

fritt eget kapital 900 384 tkr (813 521). Soliditet, beräknad såsom eget 

kapital + 78,6% av obeskattade reserver i procent av balansomslut-

ningen, uppgår till 24% (24). En justerad och beräknad soliditet med 

beaktande av fastigheternas övervärde uppgår till 69% (69). 

Måluppfyllelse 
De uppdrag och inriktningsmål som ägaren formulerat för bolaget 

i bolagsordning och ägardirektiv är dels av ekonomisk natur i form 

av krav på avkastning och soliditet, dels verksamhetsmål i form av 

riktlinjer, policyer och uppdrag av principiell beskaffenhet. Styrelsen 

och verkställande direktören gör helhetsbedömningen att uppdraget 

från ägaren har uppnåtts.
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Utsikter för framtiden

Marknad 
Jönköpings kommun är en av Sveriges största kommuner och ligger i 

en av landets ekonomiskt starkaste regioner. Befolkningen uppgår till 

drygt 140 000 personer med årliga befolkningstillskott som förväntas 

fortsätta de närmaste åren. 

Vätterhems uthyrningssituation har under en längre period succes-

sivt förbättrats och är i dagsläget mycket god. Ett förhållandevis lågt 

tillskott av nyproducerade lägenheter i regionen i förening med en 

god befolkningsutveckling och tilltagande efterfrågan av bostäder 

har dock medfört att en bristsituation uppstått, inte minst i centrala 

Jönköping. Den goda uthyrningssituationen förväntas bestå under de 

närmaste åren. Bostads AB Vätterhem kommer även fortsättningsvis 

att strategiskt arbeta för att vara en ledande aktör på hyresmarknaden 

i Jönköping och vill vara det självklara valet för den som vill bo och 

leva i Jönköping. 

Verksamhet och organisation 
Företagets aktiviteter i syfte att effektivisera verksamheten ytterligare 

samt om möjligt tillskapa en förbättrad kostnadsmedvetenhet kommer 

att fortgå. En ledstjärna för företaget har under många år varit att ha 

en kundnära organisation med hög ansvarskänsla, servicenivå och 

decentraliserad organisation med egen personal. Verksamheten skall 

kännetecknas av långsiktighet, utveckling, trygghet och ansvar. 

Företagsplan 2016 - 2023 
Bostads AB Vätterhem har som ambition att bli det bolag som upp-

fattas som det ledande företaget i branschen genom att metodiskt 

och systematiskt nyttja bolagets resurser. Företagsplanen 2016 – 2023 

beskriver vår framtidskurs för hur vi skall förverkliga vår vision.  

Företagsplanen omfattar bland annat företagets vision, affärsidé, vär-

degrund och konkreta målsättningar och strategier och hur allt skall 

finansieras och verkställas. Det övergripande temat är att vidare- 

utveckla och modernisera dagens verksamhet. Alltså en kombination 

av kontinuitet och förnyelse. 

Nöjda hyresgäster 
Satsningen på nöjda hyresgäster kommer att fortgå mot det långsiktiga 

målet - serviceindex 90%. Utifrån resultatet från hyresgästenkäten 

fortsätter arbetet med att genomföra åtgärder för att ständigt bli 

bättre. Under förestående år med särskild fokus på trygghet i  

våra bostadsområden. 

Drift 
Företagets ambition att upprätthålla en hög underhållsstandard 

i fastighetsbeståndet innebär att företagets stora investeringar i 

ombyggnader, anpassningar, standardförbättringar och omfattande 

underhållsprogram etc. kommer att fortgå. 

Vätterhem har under senare år påbörjat ett systematiskt arbete för 

energiövervakning och effektivisering som förväntas fortgå. 

Nyproduktion av bostäder 
Med avsikt att skapa förutsättningar för att kunna bemöta en till- 

tagande efterfrågan av lägenheter fortgår en intensiv projektering av 

nyproduktion. Färdiga planer finns för närmare 2 000  lägenheter och 

uppskattningsvis kan byggnation av cirka 250 lägenheter starta under 

verksamhetsåret 2021. 

Resultatutveckling 
Företagets goda resultat under senare år förväntas fortsätta även 

under förestående år. Uppgörelsen om 2021 års bostadshyror tillsam-

mans med en fortsatt tillfredsställande uthyrningssituation förväntas 

medverka till en fortsatt positiv utveckling. Kostnadsökningar till följd 

av förändrade priser etc. förväntas till stor del uppvägas av en kostnads- 

effektivare organisation och förvaltning. 

Miljö 
Miljöarbetet inom företaget fortsätter enligt den policy som styrelsen 

fastslagit. Detta innebär att vi på bred front satsar på bättre miljö, 

större miljöhänsyn och anpassningar till ett hållbart och bärkraftigt 

samhälle. 

Boinflytande 
En förutsättning för en framgångsrik verksamhet är en väl utvecklad 

relation hyresvärd – hyresgäst. Vätterhem kommer således att värna 

om, men också utveckla och stimulera engagemang från hyresgäster 

och hyresgästorganisationen såväl inom som utom ramen för vårt 

boinflytandeavtal. 

Övrigt 
Bostads AB Vätterhem kommer även i fortsättningen bidra till en positiv 

utveckling av Jönköpings kommun genom att bland annat verka för 

att det byggs attraktiva, energieffektiva och funktionella hyresrätter i 

områden där människor trivs och känner trygghet. 

Marknaden och dess förutsättningar kommer ständigt att förändras. 

Detta medför att företaget kommer att vara i kontinuerlig utveckling. 

Företagets ambition, att vara och uppfattas som ett företag som värnar 

om kvalité, god service, miljötänkande och där hyresgästen alltid står i 

centrum kommer dock att kvarstå. Bostads AB Vätterhem skall känne-

tecknas av långsiktighet, utveckling, trygghet och ansvar.  
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Risk- och känslighetsanalys
I följande sammanställning redovisas beräknade effekter på resultatet 

på helårsbasis vid förändring av ett antal faktorer. Resultatpåverkan 

skall endast ses som en indikation och tar inte hänsyn till eventuella 

kompenserade åtgärder som skulle kunna vidtas om händelsen inträffar. 

Riskerna bedöms vara normala för den bransch som företaget är 

verksamt inom.

Hyror 
Hyror för bostäder är bolagets största intäktspost. Förändringar av  

bostadshyran fastställs efter förhandlingar med hyresgästföreningen 

enligt gällande lagstiftning vilket medför en stabil grund för långsiktighet. 

Vakansgrad bostäder 
Risken för hyresbortfall på grund av outhyrda lägenheter utgör den 

största risken på intäktssidan. En stabil uthyrningssituation under 

senare år i kombination med stor inflyttning till kommunen och en 

förhållandevis låg nyproduktion av hyreslägenheter bedöms dock 

medföra en fortsatt tillfredsställande uthyrning. Företagets uthyrnings- 

situation följs upp kontinuerligt i företagets ledningsgrupp och styrelse. 

Driftkostnader 
Taxebundna kostnader tillsammans med kostnader för uppvärmning 

och energi utgör en stor del av företagets driftkostnader. Vätterhem 

har under senare år påbörjat ett systematiskt arbete för energi- 

övervakning och effektivisering. Ett onormalt kallt väder är dock en 

osäkerhetsfaktor med stor kostnadspåverkan. 

Räntor 
Räntekostnader i ett fastighetsförvaltande bolag utgör vanligtvis en 

mycket stor kostnadspost med stor påverkan på såväl hyresutveckling 

som långsiktig lönsamhet. Bolagskoncernen Jönköpings Rådhus ABs 

finansföreskrifter och policy i förening med företagets åtgärder för att 

begränsa effekten av tillfälliga och kraftiga ränterörelser ger företaget 

en förhållandevis låg riskprofil. 

Byggkostnader 
Prisutvecklingen inom byggbranschen har stor betydelse för ny-, till- 

och ombyggnadsprojektens lönsamhet. Fortsatt ökade produktions-

kostnader kan medföra nedskrivningsbehov och på sikt försämrad 

lönsamhet. 

Resultatpåverkan

Faktor Förändring Påverkan (tkr)

Hyresnivå bostäder 1% 5 800

Hyresnivå lokaler 1% 900

Vakansgrad bostäder 10 lgh 600

Underhållskostnader 1% 1 200

Driftkostnader 1% 3 400

Personalkostnader 1% 1 400

Räntenivå 0,1%-enheter 2 800
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Styrelse, revisorer & ledning
Bostads AB Vätterhems styrelse tillsätts av Jönköpings kommunfull-
mäktige och har en politisk sammansättning som motsvarar den 
aktuella representationen i kommunfullmäktige. Styrelsen består av 
elva ledamöter. Därutöver utser arbetstagarorganisationerna Vision 
och Fastighetsanställdas Förbund representanter. Styrelsen har under 
verksamhetsåret haft nedanstående sammansättning.  

KPMG AB är valda revisorer fram till årsstämman 2024. Lekmanna- 
revisorer, som väljs av kommunfullmäktige i Jönköpings kommun,  
är valda fram till årsstämman 2023. 

Ledamöter

Pelle Nordin 
Ordförande (S)

Fd. skolledare. f.1949

Ledamot av styrelsen 
sedan 1981

Göran Bäckstrand (C)

Civilingenjör, f. 1949

Ledamot av styrelsen 
sedan 2019

Björn Engvall (KD)

Affärsutvecklingschef, f. 1960

Ledamot av styrelsen  
sedan 2020

Bertil Rylner (L)

Fd. personalchef, f. 1942

Ledamot av styrelsen 
sedan 2019

Christina Nichta (S)

Ombudsman, f. 1976

Ledamot av styrelsen 
sedan 2019

Linda Zogaj (S)

Account executive, f. 1992

Ledamot av styrelsen 
sedan 2016

Michael Torndahl (M)

Energikonsult, f. 1959

Ledamot av styrelsen 
sedan 2019

Mona Milton (SD)

Undersköterska, f. 1947

Ledamot av styrelsen 
sedan 2019

Patrik Lägermo (KD)

Affärsområdeschef, f. 1965

Ledamot av styrelsen 
sedan 2020

Tommie Fritzson (S)

Teknisk skribent, f. 1982

Ledamot av styrelsen 
sedan 2019

Ulf Alexandersson (M)

Senior advisor, f. 1952

Ledamot av styrelsen 
sedan 2015

VD

Thorbjörn Hammerth

f. 1964

Arbetstagarrepresentanter

Carl-Magnus Jonsson 
(Vision)

Eftermarknadsansvarig, 
f. 1974

Gabriel Blomberg 
(FAF)

Servicetekniker, f. 1958

SUPPLEANTER 

Anette Fridsäll (Vision) 

Torbjörn Jordestig (FAF)
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Ledningsgrupp

Thorbjörn Hammerth

VD, f. 1964

Anställd 2015

Henrik Möller

Fastighetsutvecklingschef, 
f. 1955

Anställd 2004

Raymond Paska

Marknads- och  
uthyrningschef, f. 1968

Anställd 2013

Anette Fridsäll  
(adjungerad) 

Förvaltningschef  
Öxnehaga, f. 1968

Anställd 1990

Dan Johansson 
(adjungerad)

Förvaltningschef 
Österängen, f. 1957

Anställd 2008

Tommy Johanneson

Vice VD, f. 1958

Anställd 1980

Hanna Törnqvist

Hållbarhetschef, f. 1980

Anställd 2020

Johan Hageltorn

IT-chef, f. 1965

Anställd 2013

Annika Vikström 
(adjungerad)

Förvaltningschef  
Råslätt, f. 1966

Anställd 2002

Åsa Karlsson 
(adjungerad)

Förvaltningschef 
City, f. 1972

Anställd 2006

SAMMANTRÄDEN 

Årsstämma hölls den 3 april 2020. 

Styrelsen har under verksamhetsåret 

därutöver haft 10 st (12) protokollförda 

sammanträden.

REVISORER (ORDINARIE)

Kjell Dahlström 
Stig Wikström 
Michael Johansson  

(auktoriserad), KPMG AB

SUPPLEANTER 

Dag Köllerström  

(auktoriserad), KPMG AB

87



FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

88

Förslag till vinstdisposition

Till årsstämmans förfogande står följande vinstmedel:

BALANSERADE VINSTMEDEL 813 520 709 kr

ÅRETS RESULTAT 86 863 077 kr

SUMMA 900 383 786 kr

Styrelsen föreslår att:

I NY RÄKNING BALANSERAS 900 383 786 kr

SUMMA 900 383 786 kr

Styrelsens yttrande avseende föreslagen vinstdisposition 
Enligt årsredovisningen framgår att ett koncernbidrag uppgående till 58 000 kr har lämnats 

till Jönköpings Rådhus AB, org. nr 556380-7162. Styrelsens uppfattning är att lämnat koncern- 

bidrag ej hindrar företaget från att fullgöra sina förpliktelser på kort eller lång sikt. Det lämnade 

koncernbidraget kan därmed försvaras med hänsyn till vad som anförts i ABL 17  

kap 3 § 2-3 stycket. 

Företagets resultat och ställning i övrigt framgår av resultat- och balansräkning samt kassa-

flödesanalys med tilläggsupplysningar. 
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Ekonomiska
rapporter
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Flerårsjämförelse
RESULTATRÄKNING 2020 2019 2018 2017 2016

Omsättning 711 298 684 393 669 875 652 655 640 835

Hyresbortfall (outhyrda) -3 966 -4 268 -4 213 -3 140 -3 955

Underhållskostnader -120 794 -124 870 -120 286 -111 434 -109 790

Driftkostnader -335 291 -325 999 -308 365 -295 743 -287 519

Fastighetsskatt/-avgift -13 830 -12 290 -12 474 -12 107 -11 871

Av- och nedskrivningar -107 693 -98 857 -95 984 -91 325 -86 570

Driftnetto 241 383 221 234 228 750 233 371 231 655

Finansiellt netto -26 344 -13 093 -27 955 -37 027 -45 157

Resultat efter finansiella poster 111 671 110 264 105 793 114 934 99 928

Årets resultat 86 863 69 964 36 493 23 434 34 028

BALANSRÄKNING

Anläggningstillgångar 4 170 411 3 755 692 3 413 349 3 390 209 3 278 326

Omsättningstillgångar 28 377 28 180 51 764 132 860 49 062

Eget kapital 995 152 908 289 817 925 730 832 630 998

Avsättningar 129 084 104 500 90 200 88 224 95 992

Långfristiga skulder 2 764 000 2 564 000 2 364 000 2 514 000 2 414 000

Kortfristiga skulder 310 552 207 083 193 579 194 918 192 066

Balansomslutning 4 198 788 3 783 872 3 465 704 3 527 974 3 333 056

Balanslikviditet 9% 14% 27% 68% 26%

FINANSIERING

Fastighetslån 2 764 000 2 564 000 2 364 000 2 514 000 2 414 000

Soliditet 24% 24% 24% 21% 19%

Belåningsgrad I         1) 76% 77% 72% 79% 82%

Belåningsgrad II       2) 28% 29% 27% 30% 31%

Likvida medel 1 712 4 488 36 326 120 821 33 281

Årets kassaflöde -2 776 -31 838 -84 495 87 540 -99 428

FÖRVALTNING

Förvaltade lägenheter 8 754 8 630 8 630 8 618 8 367

Hyresnivå bostäder (kr/kvm)    995 974 958 953 925

Uthyrningsgrad (bostäder) 99,5% 99,5% 99,9% 99,9% 99,9%

Avflyttning 9% 5% 5% 5% 9%

Omflyttning 2% 2% 5% 5% 3%

Nettoinvesteringar     455 911 429 492 119 124 203 208 281 914

PERSONAL

Medelantalet anställda (helårsanställda) 186 181 168 158 154

Andel anställda kvinnor 39% 39% 39% 38% 37%

Personalomsättning 3,4% 6,7% 5,4% 6,2% 3,5%

Sjukfrånvaro      3) 7,2% 6,5% 7,1% 6,2% 7,6%

1) Fastighetslån i förhållande till fastigheternas bokförda värden. 
2) Fastighetslån i förhållande till fastigheternas marknadsvärde (verkligt värde). 
3) sjukfrånvaro 7,2 % (6,5) varav långtid 4,7 procentenheter (4,1).
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Resultaträkning

Belopp i tkr Not 2020 2019

Hyresintäkter 1 706 214 678 071

Övriga förvaltningsintäkter 2 5 084 6 322

NETTOOMSÄTTNING 711 298 684 393

Externa kostnader 3

 - Material -39 969 -34 714

 - Tjänster -167 408 -178 948

 - Taxebundna kostnader -71 314 -65 073

 - Uppvärmning -33 437 -36 565

 - Fastighetsskatt/-avgift 4 -13 830 -12 290

 - Övriga externa kostnader -1 605 -1 405

Personalkostnader 3, 5 -142 352 -134 164

Av- och nedskrivningar 3, 6 -107 693 -98 857

Resultat av fastighetsförsäljningar 4 325 980

RÖRELSERESULTAT 138 015 123 357

Ränteintäkter och liknande resultatposter 7 44 12 554

Räntekostnader och liknande resultatposter 8 -26 388 -25 647

RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER 111 671 110 264

Bokslutsdispositioner 9 -58 -26 000

RESULTAT FÖRE SKATT 111 613 84 264

Skatt på årets resultat 10 -24 750 -14 300

ÅRETS RESULTAT 86 863 69 964

Omsättning
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Balansräkning

Belopp i tkr Not 2020.12.31 2019.12.31

TILLGÅNGAR

Materiella anläggningstillgångar

Förvaltningsfastigheter 11 3 646 609 3 311 187

Inventarier och maskiner 12 13 110 13 805

Pågående ny- och ombyggnader 13 432 483 418 992

Finansiella anläggningstillgångar

Andelar i koncernföretag 14 250 250

Långfristiga värdepappersinnehav 15 50 251

Andra långfristiga fordringar 16 77 909 11 207

SUMMA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR 4 170 411 3 755 692

Omsättningstillgångar

Hyres- och kundfordringar 2 290 2 265

Övriga fordringar 11 814 1 641

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 17 12 561 19 786

Kassa och bank 18 1 712 4 488

SUMMA OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR 28 377 28 180

SUMMA TILLGÅNGAR 4 198 788 3 783 872

Resultaträkning
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forts. Balansräkning

Belopp i tkr Not 2020.12.31 2019.12.31

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Bundet eget kapital 19

Aktiekapital 12 014 12 014

Reservfond 82 754 82 754

Fritt eget kapital 19

Balanserad vinst 813 521 743 557

Årets resultat 86 863 69 964

SUMMA EGET KAPITAL 995 152 908 289

Avsättningar

Avsättningar för pensioner 234 400

Uppskjuten skatteskuld 20 128 850 104 100

SUMMA AVSÄTTNINGAR 129 084 104 500

Långfristiga skulder

Skulder till moderföretag 21 2 764 000 2 564 000

SUMMA LÅNGFRISTIGA SKULDER 2 764 000 2 564 000

Kortfristiga skulder

Checkräkningskredit (koncernkonto) 22 70 962 35 634

Leverantörsskulder 147 117 101 834

Skulder till koncernföretag 58 5 600

Övriga kortfristiga skulder    23 3 848 2 851

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 24 88 567 61 164

SUMMA KORTFRISTIGA SKULDER 310 552 207 083

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 4 198 788 3 783 872

Eget kapital
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Förändringar av eget kapital
BUNDET EGET KAPITAL FRITT EGET KAPITAL 

Belopp i tkr Aktiekapital Reservfond Balanserat resultat Årets resultat Totalt 

Ingående balans 2019-01-01 12 014 82 754 686 664 36 493 817 925

Disposition av föregående års resultat 36 493 -36 493

Årets resultat 69 964

Transaktioner med ägare

Erhållet aktieägartillskott 20 400

Utgående balans 2019-12-31 12 014 82 754 743 557 69 964 908 289

Disposition av föregående års resultat 69 964 -69 964

Årets resultat 86 863

Transaktioner med ägare

Erhållet aktieägartillskott

Utgående balans 2020-12-31 12 014 82 754 813 521 86 863 995 152

forts. Balansräkning

Kassaflödesanalys
Belopp i tkr Not 2020 2019

DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN

Resultat efter finansiella poster 111 671 110 264

JUSTERINGAR FÖR POSTER SOM INTE INGÅR I KASSAFLÖDET 

Av- och nedskrivningar 107 693 98 857

Övriga poster 0 0

KASSAFLÖDE FRÅN DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN FÖRE FÖRÄNDRINGAR AV 
RÖRELSEKAPITAL

219 364 209 121

FÖRÄNDRINGAR I RÖRELSERESULTATET

Ökning (-)/minskning (+) av fordringar m m. -2 973 -8 254

Ökning (+)/minskning (-) av kortfristiga skulder 108 845 22 304

KASSAFLÖDE FRÅN DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN 325 236 223 171

INVESTERINGSVERKSAMHETEN

Förändring av finansiella anläggningstillgångar -66 501 -11 117

Förändring av materiella anläggningstillgångar -455 911 -429 492

KASSAFLÖDE FRÅN INVESTERINGSVERKSAMHETEN -522 412 -440 609

FINANSIERINGSVERKSAMHETEN

Förändringar långfristiga skulder 200 000 200 000

Inbetalning (+)/utbetalning (-) av koncernbidrag -26 000 -65 000

Inbetalning (+)/utbetalning (-) av aktieägartillskott 20 400 50 600

KASSAFLÖDE FRÅN FINANSIERINGSVERKSAMHETEN 194 400 185 600

ÅRETS KASSAFLÖDE -2 776 -31 838

LIKVIDA MEDEL VID ÅRETS BÖRJAN 4 488 36 326

LIKVIDA MEDEL VID ÅRETS SLUT 1 712 4 488
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Redovisnings- och värderingsprinciper

Allmänna redovisningsprinciper 
Från och med räkenskapsåret 2014 har Bostads AB Vätterhems 

årsredovisning upprättats med tillämpning av årsredovisningslagens 

bestämmelser och Bokföringsnämndens allmänna råd (BFNAR 2012:1).

Koncernredovisning har ej upprättats med hänvisning till Års- 

redovisningslagen 7 kap 2 §.

Bostads AB Vätterhem tillämpar den kostnadsslagsindelade resultat- 

räkningen.

Från och med 2014 redovisas lämnade och erhållna koncernbidrag 

som bokslutsdispositioner i resultaträkningen. Erhållna aktieägartill-

skott redovisas direkt mot eget kapital.. 

Koncernredovisning 
Bostads AB Vätterhem ingår i bolagskoncernen Jönköpings Rådhus AB.  

Moderbolaget Jönköpings Rådhus AB (org nr 556380-7162) upprättar 

koncernredovisning.

Redovisning av intäkter 
Hyresintäkter redovisas i den period uthyrningen avser. Förskottshyror 

redovisas under rubriken ”Upplupna kostnader och förutbetalda  

intäkter”. Övriga intäkter redovisas i den period intäkterna uppkommer. 

Lånekostnader 
Lånekostnader belastar resultatet i den period till vilken de hänför sig, 

oavsett hur de upplånade medlen har använts. 

Redovisning av inkomstskatter 
Redovisade inkomstskatter innefattar skatt som skall betalas eller 

erhållas avseende aktuellt år, justeringar avseende tidigare års aktuella 

skatt samt förändringar i uppskjuten skatt.

Värdering av samtliga skatteskulder/-fordringar sker till nominella  

belopp och görs enligt de skatteregler och skattesatser som är  

beslutade eller som är aviserade och med stor säkerhet kommer 

att fastställas.

För poster som redovisas i resultaträkningen, redovisas även därmed 

sammanhängande skatteeffekter i resultaträkningen. Skatteeffekter av 

poster som redovisas direkt mot eget kapital, redovisas mot eget kapital.

Temporära skillnader, dvs skillnaden mellan en tillgångs redovisade 

respektive skattemässiga värde, redovisas antingen som en uppskjuten 

skattefordran eller skatteskuld, beräknad efter en skattesats av  

20,6% (20,6). 

Avskrivningsprinciper 
Se not 6 Av- och nedskrivningar.

Leasingavtal 
Samtliga leasingavtal, oavsett om de är finansiella eller operationella, 

redovisas som hyresavtal (operationella leasingavtal). Leasingavgiften 

kostnadsförs linjärt över leasingperioden.

Anläggningstillgångar 
Byggnader, mark, inventarier och maskiner m.m. är värderade till an-

skaffningsvärdet med avdrag för avskrivningar enligt plan. I ”byggnader” 

ingår även standardförbättringar och sk UER-investeringar. Statliga 

stöd för anskaffning av anläggningstillgångar reducerar tillgångens  

redovisade värde. Pågående nyanläggningar har värderats till nedlagda 

kostnader samt andel av indirekta kostnader. 

Bostads AB Vätterhem har genomfört en intern marknadsvärdering 

av företagets fastigheter. Värderingen bygger på en ettårig avkastnings- 

kalkyl och är baserad på faktiska hyresintäkter, marknadsanpassade 

schabloner avseende kostnader för drift- och underhåll. Varje enskild 

fastighet har därefter värderats individuellt efter ett bedömt marknads- 

mässigt avkastningskrav som varierar mellan 3,0% och 5,5% beroende 

på fastighetens geografiska attraktivitetsläge.

Fastigheter vars bokförda värden väsentligt överstiger avkastnings-

värdet blir föremål för nedskrivning om avvikelsen bedöms som 

bestående.

Värdering av omsättningstillgångar 
Fordringar är upptagna till det belopp varmed de beräknas inflyta.

Kassaflödesanalys
Kassaflödesanalysen är upprättad enligt indirekt metod. Det redo- 

visade kassaflödet omfattar endast transaktioner som medfört in-  

eller utbetalningar. Likvida medel avser kassa och bank samt  

tillgodohavande på koncernkonto.

Finansiella instrument
Ränteswapavtal skyddar företaget mot ränteändringar. Eventuella ränte- 

skillnader som erhålls eller erläggs på grund av ränteswap redovisas 

som intäkts- eller kostnadsränta periodiserad över avtalstiden.
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Definitioner

Soliditet
Eget kapital + 78,6% av obeskattade reserver i procent av 

balansomslutning.

Balanslikviditet
Omsättningstillgångar i relation till kortfristiga skulder.

Driftnetto
Rörelseresultat före avskrivningar och finansiella poster.

Direktavkastning 
Driftnetto inklusive normaliserad underhållskostnad i relation 

till fastigheternas beräknade värde.

Balansomslutning 
Summa tillgångar vid utgången av året eller summa skulder 

och eget kapital.

Belåningsgrad 
Summa fastighetslån i relation till fastigheternas bokförda värden 

alternativt marknadsvärden.

Eget kapital
Aktiekapital, reservfond, tidigare års resultat samt årets resultat.

Kortfristiga skulder 
Skulder som skall betalas inom ett år.

Långfristiga skulder 
Skulder som skall betalas över en längre tidsperiod. 

Marknadsvärde (verkligt värde)
Det mest sannolika priset vid en försäljning på en fri och öppen 

marknad vid ett visst givet tillfälle.
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Noter och tilläggsupplysningar
Belopp i tkr

NOT 1  HYRESINTÄKTER 

2020 2019

Bostäder   577 739 556 564

Avgifter hushållsel 10 467 10 102

Avgifter varm-/kallvatten 15 950 13 922

Lokaler 88 176 87 925

Garage, p-däck 9 512 9 422

Bilplatser etc. 14 272 9 756

AVGÅR OUTHYRDA OBJEKT

Bostäder -2 627 -2 720

Lokaler -540 -793

Garage, p-däck -686 -629

Bilplatser etc. -113 -126

AVGÅR RABATTER ETC.

Underhållsrabatter -4 010 -4 012

Hyresnedsättningar -1 282 -673

Övriga rabatter -644 -667

SUMMA: 706 214 678 071

Hyresbortfall pga outhyrda objekt uppgår för verksamhetsåret till 3 966 tkr 
(4 268), vilket motsvarar 0,6 % (0,6) av bolagets totala hyresintäkter.

Hyresbortfall (outhyrda objekt)

NOT 2  ÖVRIGA FÖRVALTNINGSINTÄKTER

2020 2019

Ersättning från hyresgäst 3 905 4 510

Externa uppdrag m m 1 179 1 812

SUMMA: 5 084 6 322

NOT 3  SPECIFIKATION AV RÖRELSENS KOSTNADER

2020 2019

Underhållskostnader 120 794 124 870

Reparationer 38 299 38 202

Fastighetsskötsel 80 995 79 085

Fastighetsel 19 859 17 797

Hushållsel 11 646 11 635

Vattenförbrukning 25 862 23 016

Försäkringspremier 5 069 4 982

Försäkringsärenden, självrisker etc 6 137 7 202

Hyres- och kundförluster 1 953 1 724

Återvunna hyresförluster -348 -318

Administration 88 708 83 779

Marknadsföring 10 801 10 016

Hyresgästföreningens medel 2 841 2 853

Uppvärmning (bränsle) 33 437 36 553

Boendeservice 8 296 7 814

Övrigt 1 736 1 659

Fastighetsskatt/-avgift 13 830 12 290

Avskrivningar 107 693 98 857

SUMMA: 577 608 562 016

Av ovanstående kostnader avser cirka 13 % (14) företag inom koncernen.

ERSÄTTNING TILL REVISORER 2020 2019

KPMG AB, revisionsuppdrag 100 0

Deloitte AB, revisionsuppdrag 0 110

Lekmannarevisorer 0 1

OPERATIONELLA LEASINGAVTAL –  LEASETAGARE

Företaget är leasetagare genom operationella leasingavtal avseende
kopieringsmaskiner och bilar mm. Summan av årets kostnadsförda
leasingavgifter avseende operationella leaseavtal uppgår till 786 tkr
(735). Framtida minimileaseavgifter avseende icke uppsägningsbara
operationella leasingavtal förfaller enligt följande.

FÖRFALLOTIDPUNKT 2020 2019

Inom ett år 656 649

Senare än ett år men inom fem år 1 490 1 154

Senare än fem år 0 0

SUMMA: 2 146 1 803

NOT 4 FASTIGHETSSKATT/-AVGIFT

2020 2019

Fastighetsskatt/-avgift 13 830 12 290

SUMMA: 13 830 12 290
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Belopp i tkr

NOT 5  PERSONALKOSTNADER

LÖNER, ANDRA ERSÄTTNINGAR OCH SOCIALA KOSTNADER

Löner och andra  
ersättningar

   Sociala kostnader  
(varav pensionskostnader)

2020 2019 2020 2019

Samtliga anställda 86 839 80 948 38 958 37 958

(9 377) (10 035)

Av redovisade pensionskostnader 9 377 tkr (10 035), avser 406 tkr (414) styrelse och VD. 

VERKSTÄLLANDE DIREKTÖREN

Uppsägningstiden är tolv månader från företagets sida och sex månader från den anställdes sida.
Den anställde har rätt att under uppsägningstiden behålla sin lön och andra anställningsförmåner.
Inkomster under uppsägningstiden skall reduceras med inkomster som den anställde under samma
tid förvärvar i annan anställning.

LÖNER M.M FÖRDELAT MELLAN LEDNINGSPERSONAL OCH ÖVRIGA ANSTÄLLDA

Styrelse och VD Övriga anställda       

2020 2019 2020 2019

1 767 1 824 85 072 79 124

MEDELANTALET ANSTÄLLDA OCH FÖRDELNING PÅ MÄN OCH KVINNOR

Män Kvinnor

2020 2019 2020 2019

Antal anställda 118 114 77 70

varav deltid 6 4 5 5

(Motsvarande 186 helårsanställda (181)
Styrelsens 11 (11) ledamöter utgörs av 8 män (8) och 3 kvinnor (3). 
Företagets verkställande direktör är man. Företagets ledningsgrupp utgörs av 6 män (5) och 4 kvinnor (1).

Av ovanstående kostnader avser cirka 13 % (14) företag inom koncernen.
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NOT 6 AV- OCH NEDSKRIVNINGAR

AV- OCH NEDSKRIVNINGAR 2020 2019

Byggnader 100 471 94 058

Markanläggningar 932 865

Byggnadsinventarier 0 11

Projekteringskostnader 1 891 10

Inventarier och maskiner 4 399 3 913

SUMMA: 107 693 98 857

AVSKRIVNINGSPRINCIPER 2020 2019

Bostadsfastigheter

- stomme 1,25% 1,25%

- tak 2,5% 2,5%

- fasad 2% 2%

- stammar 2,5% 2,5%

- hissar 2,5% 2,5%

- byggnadsinventarier 20% 20%

- övrigt 2% 2%

- markanläggningar 5% 5%

- markinventarier 20% 20%

- solcellsanläggning 20% 20%

Inventarier och maskiner 20% 20%

Materiella anläggningstillgångar skrivs av systematiskt över tillgångens 
bedömda nyttjandeperiod.

NOT 7  RÄNTEINTÄKTER OCH LIKNANDE RESULTATPOSTER

2020 2019

Ränteintäkter banker etc. 44 40

Resultat försäljning andelar 0 12 514

SUMMA: 44 12 554

NOT 8  RÄNTEKOSTNADER OCH LIKNANDE RESULTATPOSTER

2020 2019

Räntekostnader fast lån (moderbolag) 18 058 17 796

Avgifter kommunala borgensåtaganden 8 140 7 812

Övriga finansiella kostnader 190 39

SUMMA: 26 388 25 647

NOT 9  BOKSLUTSDISPOSITIONER

2020 2019

Lämnat koncernbidrag 58 26 000

SUMMA: 58 26 000

NOT 10  SKATT PÅ ÅRETS RESULTAT

2020 2019

Aktuell skatt 0 0

Uppskjuten skatt -24 750 14 300

SUMMA: -24 750 14 300

AVSTÄMNING

Redovisat resultat före skatt 111 613 84 264

Skatt enligt skattesats 21,4% -23 885 -18 032

Skatteeffekt av:

Ej avdragsgilla kostnader  100 -176

Ej skattepiktiga intäkter  0 2 703

Skattemässiga justeringar  0 11 631

Underskottsavdrag som nyttjas i år  6 829 4 518

Temporär skillnad skattemässig och 
bokföringsmässig avskrivning 13 656 

REDOVISAD SKATTEKOSTNAD -24 750 14 300

NOT 11  FÖRVALTNINGSFASTIGHETER

BYGGNADER 2020 2019

Ingående ack anskaffningsvärden 4 564 505 4 439 917

Nyanskaffning/omklassificering under året     419 264 129 062

Avyttringar och utrangeringar 0 -4 474

Utgående ack anskaffningsvärden 4 983 769 4 564 505

Ingående ackumulerade avskrivningar -1 495 695 -1 406 111

Årets avskrivningar -100 471 -94 058

Avyttringar och utrangeringar 0 4 474

Utgående ackumulerade avskrivningar -1 596 166 -1 495 695

UTGÅENDE  PLANENLIGT  RESTVÄRDE 3 387 603 3 068 810

-7 794
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 MARK 2020 2019

Ingående ack anskaffningsvärden 209 396 209 658

Nyanskaffning under året 15 067 0

Avyttringar -880 -262

UTGÅENDE BOKFÖRT VÄRDE: 223 583 209 396

MARKANLÄGGNINGAR 2020 2019

Ingående ack anskaffningsvärden 43 228 38 272

Nyanskaffning under året 3 374 4 956

Utgående ack anskaffningsvärden 46 602 43 228

Ingående ackumulerade avskrivningar -10 247 -9 382

Årets avskrivningar -932 -865

Utgående ackumulerade avskrivningar -11 179 -10 247

UTGÅENDE BOKFÖRT VÄRDE: 35 423 32 981

2020 2019

Byggnader 3 387 603 3 068 810

Mark 223 583 209 396

Markanläggningar 35 423 32 981

UTGÅENDE BOKFÖRT VÄRDE: 3 646 609 3 311 187

TAXERINGSVÄRDEN

Det sammanlagda taxeringsvärdet uppgår till 6 552 598 tkr (6 501 180), 
varav byggnadsvärdet 4 454 543 tkr (4 425 212).

NOT 12  INVENTARIER OCH MASKINER

2020 2019

Ingående ack anskaffningsvärden 55 903 50 774

Nyanskaffning under året 3 704 7 087

Avyttringar och utrangeringar -377 -1 958

Utgående ack anskaffningsvärden 59 230 55 903

Ingående ackumulerade avskrivningar -42 098 -40 133

Årets avskrivningar -4 399 -3 923

Avyttringar och utrangeringar 377 1 958

Utgående ackumulerade avskrivningar -46 120 -42 098

UTGÅENDE BOKFÖRT VÄRDE: 13 110 13 805

NOT 13  PÅGÅENDE NY- OCH OMBYGGNADER

2020 2019

Ingående värden 418 992 130 354

Nyanskaffning under året 453 860 422 264

Avskrivning projekteringskostnader -1 891 -10

Omklassificeringar -438 478 -133 616

UTGÅENDE VÄRDEN: 432 483 418 992

NOT 14  ANDELAR I KONCERNFÖRETAG

2020 2019

Ingående värden 250 300

Avyttringar 0 -50

Investeringar 0 0

UTGÅENDE VÄRDEN: 250 250

SPECIFIKATION AV ANDELAR I  
KONCERNFÖRETAG

FÖRETAG KAPITALANDEL RÖSTRÄTT ANTAL ANDELAR BOKF. VÄRDE

V-hem AB 100% 100% 500 50

V-hem 2 AB 100% 100% 500 50

V-hem 3 AB 100% 100% 500 50

V-hem 4 AB 100% 100% 500 50

Parkerings AB 100% 100% 500 50

250

FÖRETAG ORG.NR. SÄTE EGET KAPITAL RESULTAT

V-hem AB 559147-5396 Jönköping 44 -2

V-hem 2 AB 559147-5412 Jönköping 44 -13

V-hem 3 AB 559147-5446 Jönköping 44 -2

V-hem 4 AB 559147-5438 Jönköping 44 -2

Parkerings AB 559147-5461 Jönköping 44 -2

NOT 15  LÅNGFRISTIGA VÄRDEPAPPERSINNEHAV

2020 2019

Sabo Bygg AB 10 211

HBV förening 40 40

SUMMA: 50 251

NOT 16  ANDRA LÅNGFRISTIGA FORDRINGAR

2020 2019

Övrigt 77 909 11 207

SUMMA: 77 909 11 207

NOT 17  FÖRUTBETALDA KOSTNADER OCH UPPLUPNA INTÄKTER

2020 2019

Upplupna inkomsträntor 0 4

Återbäring/bonus (HBV) 480 100

Upplupna intäkter vatten/el 4 676 4 368

Förutbetalda kostnader 5 125 2 414

Försäkringsersättning (skadereglering) 72 11 200

Övrigt 2 208 1 700

SUMMA: 12 561 19 786
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NOT 18  KASSA OCH BANK

2020 2019

Kassa 1 712 4 488

Koncernkonto 0 0

SUMMA: 1 712 4 488

NOT 19  FÖRÄNDRING AV DET EGNA KAPITALET

AKTIEKAPITAL RESERVFOND BALANSERAD 
VINST/FÖRLUST ÅRETS RESULTAT

BELOPP VID  2020 ÅRS INGÅNG 12 014 82 754 743 557 69 964

Vinstdisposition 69 964 -69 964

Årets resultat 86 863

BELOPP VID 2020 ÅRS UTGÅNG 12 014 82 754 813 521 86 863

Uppgifter om moderbolaget:
bolag: Jönköpings Rådhus AB
Organisationsnummer: 556380-7162
säte: Jönköping
Aktiekapitalet utgörs av 12 014 
aktier kvotvärde 1 tkr.

NOT 20  UPPSKJUTEN SKATTESKULD

Redovisad uppskjuten skatteskuld är hänförbar till följande temporära skillnader och skattemässiga underskott.

2020 2019

UPPSKJUTEN SKATT

Uppskjuten skatt avseende temporära skillnader anläggningstillgångar       31 450 13 700

Uppskjuten skattefordran avseende underskottsavdrag -6 700 600

UPPSKJUTEN SKATTEKOSTNAD/INTÄKT    24 750 14 300

Uppskjuten skatteskuld avseende temporära

skillnader anläggningstillgångar 135 750 104 300

Uppskjuten skattefordran avseende underskottsavdrag -6 900 -200

UPPSKJUTEN SKATTESKULD     128 850 104 100

NOT 21  SKULDER TILL MODERFÖRETAGET

SPECIFIKATION AV FÖRFALLOTIDER

Skulder som förfaller
senast 1 år efter

balansdagen.

Skulder som förfaller
senare än 1 år men senast

5 år efter balansdagen.

Skulder som förfaller
senare än 5 år efter

balansdagen.

Skulder till moderföretaget 764 000 1 300 000 700 000

Av bolagets ovanstående långfristiga skulder är 2 764 000 tkr (2 564 000) räntebärande.
Lån som förfaller till betalning inom 1 år kommer att förlängas och rubriceras därför som långfristig skuld.

SPECIFIKATION AV LÅNESTRUKTUR OCH RÄNTEBINDNINGSTID

Räntebindning till Lånebelopp Genomsnittlig ränta Andel av lån

Rörlig ränta 200 000 0,60% 7%

2021 564 000 0,72% 20%

2022 300 000 0,59% 11%

2023 400 000 0,25% 14%

2024 600 000 0,65% 22%

2025 300 000 0,21% 11%

2026 400 000 0,47% 15%

Finansiella instrument

För att uppnå en väl avvägd ränterisk i låneportföl-
jen används sk ränteswapar. Vid verksamhetsårets 
utgång fanns ränteswapsavtal intill ett nominellt 
belopp 300 000 tkr (400 000) med förfall under 
år 2022 (2020-2022).

Vid årsskiftet fanns vid en marknadsvärdering till 
ett beräknat värde motsvarande 1 468 tkr (417).  
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NOT 22  CHECKRÄKNINGSKREDIT (KONCERNKONTO)

2020 2019

Beviljad kreditlimit 120 000 50 000

Outnyttjad del -49 038 -14 366

SUMMA: 70 962 35 634

NOT 23  ÖVRIGA KORTFRISTIGA SKULDER

2020 2019

Personalens källskatt 2 608 1 878

Övrigt 1 240 973

SUMMA: 3 848 2 851

NOT 24  UPPLUPNA KOSTNADER OCH FÖRUTBETALDA INTÄKTER

2020 2019

Förskottsbetalda hyror 60 589 42 868

Upplupna löner 7 917 6 630

Upplupna sociala avgifter 5 177 4 133

Upplupna kostnadsräntor 214 246

Övrigt  14 670 7 287

SUMMA: 88 567 61 164

NOT 25  STÄLLDA SÄKERHETER M M

2020 2019

Eventualförpliktelser Inga Inga

Fastigo (garantibelopp) 56 47

NOT 26 FÖRSLAG TILL VINSTDISPOSITION

Till årsstämmans förfogande står följande vinstmedel

Balanserade vinstmedel 813 521

Årets resultat 86 863

SUMMA: 900 384

Styrelsen förslår att i ny räkning balanseras 900 384



EKONOMISKA RAPPORTER

106

JÖNKÖPING 23 FEBRUARI 2021

Pelle Nordin 
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Kjell Dahlström          Stig Wikström
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Revisionsberättelse

RAPPORT OM ÅRSREDOVISNINGEN 

Uttalanden
Vi har utfört en revision av årsredovisningen för Bostads AB Vätterhem 

för år 2020. 

Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet 

med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden 

rättvisande bild av Bostads AB Vätterhems finansiella ställning per den 

31 december 2020 och av dess finansiella resultat och kassaflöde för 

året enligt årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig 

med årsredovisningens övriga delar. 

Vi tillstyrker därför att bolagsstämman fastställer resultaträkningen 

och balansräkningen.

Grund för uttalanden 
Vi har utfört revisionen enligt International Standards on Auditing (ISA) 

och god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar enligt dessa standarder 

beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Vi är oberoende i 

förhållande till Bostads AB Vätterhem enligt god revisorssed i Sverige 

och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav. 

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och 

ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.

Övriga upplysningar 
Revisionen av årsredovisningen för år 2019 har utförts av en annan 

revisor som lämnat en revisionsberättelse daterad den 24 februari 

2020 med omodifierade uttalanden i Rapport om årsredovisningen.

Styrelsens och verkställande direktörens 
ansvar 
Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret 
för att årsredovisningen upprättas och att den ger en rättvisande 
bild enligt årsredovisningslagen. Styrelsen och verkställande 
direktören ansvarar även för den interna kontroll som de 
bedömer är nödvändig för att upprätta en årsredovisning som 
inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror 
på oegentligheter eller misstag.

Vid upprättandet av årsredovisningen ansvarar styrelsen 
och verkställande direktören för bedömningen av bolagets 
förmåga att fortsätta verksamheten. De upplyser, när så är 
tillämpligt, om förhållanden som kan påverka förmågan att 
fortsätta verksamheten och att använda antagandet om 
fortsatt drift. Antagandet om fortsatt drift tillämpas dock inte 
om styrelsen och verkställande direktören avser att likvidera 
bolaget, upphöra med verksamheten eller inte har något 
realistiskt alternativ till att göra något av detta.

Revisorns ansvar
Våra mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida års- 

redovisningen som helhet inte innehåller några väsentliga 

felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag, 

och att lämna en revisionsberättelse som innehåller våra uttalanden. 

Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men är ingen garanti för 

att en revision som utförs enligt ISA och god revisionssed i Sverige 

alltid kommer att upptäcka en väsentlig felaktighet om en sådan finns. 

Felaktigheter kan uppstå på grund av oegentligheter eller misstag 

och anses vara väsentliga om de enskilt eller tillsammans rimligen kan 

förväntas påverka de ekonomiska beslut som användare fattar med 

grund i årsredovisningen.

Som del av en revision enligt ISA använder vi professionellt omdöme 

och har en professionellt skeptisk inställning under hela revisionen. 

Dessutom:

• identifierar och bedömer vi riskerna för väsentliga felaktigheter

i årsredovisningen, vare sig dessa beror på oegentligheter

eller misstag, utformar och utför granskningsåtgärder bland

annat utifrån dessa risker och inhämtar revisionsbevis som är

tillräckliga och ändamålsenliga för att utgöra en grund för våra

uttalanden. Risken för att inte upptäcka en väsentlig felaktighet

till följd av oegentligheter är högre än för en väsentlig felaktighet

som beror på misstag, eftersom oegentligheter kan innefatta

agerande i maskopi, förfalskning, avsiktliga utelämnanden,

felaktig information eller åsidosättande av intern kontroll.

• skaffar vi oss en förståelse av den del av bolagets interna

kontroll som har betydelse för vår revision för att utforma

granskningsåtgärder som är lämpliga med hänsyn till

omständigheterna, men inte för att uttala oss om effektiviteten

i den interna kontrollen.

• utvärderar vi lämpligheten i de redovisningsprinciper som

används och rimligheten i styrelsens och verkställande

direktörens uppskattningar i redovisningen och tillhörande

upplysningar.

• drar vi en slutsats om lämpligheten i att styrelsen och

verkställande direktören använder antagandet om fortsatt drift

vid upprättandet av årsredovisningen. Vi drar också en slutsats,

med grund i de inhämtade revisionsbevisen, om huruvida

det finns någon väsentlig osäkerhetsfaktor som avser sådana

händelser eller förhållanden som kan leda till betydande tvivel

om bolagets förmåga att fortsätta verksamheten. Om vi drar

slutsatsen att det finns en väsentlig osäkerhetsfaktor, måste vi i

revisionsberättelsen fästa uppmärksamheten på upplysningarna

i årsredovisningen om den väsentliga osäkerhetsfaktorn eller,

om sådana upplysningar är otillräckliga, modifiera uttalandet om

årsredovisningen. Våra slutsatser baseras på de revisionsbevis

som inhämtas fram till datumet för revisionsberättelsen. Dock

Till bolagsstämman i Bostads AB Vätterhem, org. nr 556012-3704
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kan framtida händelser eller förhållanden göra att ett bolag inte 

längre kan fortsätta verksamheten.

• utvärderar vi den övergripande presentationen, strukturen och

innehållet i årsredovisningen, däribland upplysningarna, och om

årsredovisningen återger de underliggande transaktionerna och

händelserna på ett sätt som ger en rättvisande bild.

Vi måste informera styrelsen om bland annat revisionens planerade 

omfattning och inriktning samt tidpunkten för den. Vi måste också 

informera om betydelsefulla iakttagelser under revisionen, däribland de 

eventuella betydande brister i den interna kontrollen som vi identifierat.

RAPPORT OM ANDRA KRAV ENLIGT LAGAR 
OCH ANDRA FÖRFATTNINGAR  

Uttalanden 
Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även utfört en revision 

av styrelsens och verkställande direktörens förvaltning för Bostads AB 

Vätterhem för år 2020 samt av förslaget till dispositioner beträffande 

bolagets vinst eller förlust.

Vi tillstyrker att bolagsstämman disponerar vinsten enligt förslaget 

i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter och 

verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret. 

Grund för uttalanden 
Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar 

enligt denna beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Vi är 

oberoende i förhållande till Bostads AB Vätterhem enligt god 

revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska  

ansvar enligt dessa krav. 

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och 

ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.

Styrelsens och verkställande direktörens 
ansvar 
Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till dispositioner 

beträffande bolagets vinst eller förlust. Vid förslag till utdelning 

innefattar detta bland annat en bedömning av om utdelningen är 

försvarlig med hänsyn till de krav som bolagets verksamhetsart, 

omfattning och risker ställer på storleken av bolagets egna kapital, 

konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt.

Styrelsen ansvarar för bolagets organisation och förvaltningen av 

bolagets angelägenheter. Detta innefattar bland annat att fortlöpande 

bedöma bolagets ekonomiska situation och att tillse att bolagets 

organisation är utformad så att bokföringen, medelsförvaltningen 

och bolagets ekonomiska angelägenheter i övrigt kontrolleras på ett 

betryggande sätt. 

Verkställande direktören ska sköta den löpande förvaltningen 

enligt styrelsens riktlinjer och anvisningar och bland annat vidta de 

åtgärder som är nödvändiga för att bolagets bokföring ska fullgöras 

i överensstämmelse med lag och för att medelsförvaltningen ska 

skötas på ett betryggande sätt. 

Revisorns ansvar 
Vårt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed vårt 

uttalande om ansvarsfrihet, är att inhämta revisionsbevis för att med 

en rimlig grad av säkerhet kunna bedöma om någon styrelseledamot 

eller verkställande direktören i något väsentligt avseende:

• företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon

försummelse som kan föranleda ersättningsskyldighet mot

bolaget, eller

• på något annat sätt handlat i strid med aktiebolagslagen,

årsredovisningslagen eller bolagsordningen.

Vårt mål beträffande revisionen av förslaget till dispositioner av 

bolagets vinst eller förlust, och därmed vårt uttalande om detta, är att 

med rimlig grad av säkerhet bedöma om förslaget är förenligt med 

aktiebolagslagen.

Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen garanti för 

att en revision som utförs enligt god revisionssed i Sverige alltid 

kommer att upptäcka åtgärder eller försummelser som kan föranleda 

ersättningsskyldighet mot bolaget, eller att ett förslag till dispositioner 

av bolagets vinst eller förlust inte är förenligt med aktiebolagslagen.

Som en del av en revision enligt god revisionssed i Sverige använder 

vi professionellt omdöme och har en professionellt skeptisk inställning 

under hela revisionen. Granskningen av förvaltningen och förslaget 

till dispositioner av bolagets vinst eller förlust grundar sig främst på 

revisionen av räkenskaperna. Vilka tillkommande granskningsåtgärder 

som utförs baseras på vår professionella bedömning med utgångspunkt 

i risk och väsentlighet. Det innebär att vi fokuserar granskningen på 

sådana åtgärder, områden och förhållanden som är väsentliga för 

verksamheten och där avsteg och överträdelser skulle ha särskild 

betydelse för bolagets situation. Vi går igenom och prövar fattade 

beslut, beslutsunderlag, vidtagna åtgärder och andra förhållanden 

som är relevanta för vårt uttalande om ansvarsfrihet. Som underlag 

för vårt uttalande om styrelsens förslag till dispositioner beträffande 

bolagets vinst eller förlust har vi granskat om förslaget är förenligt 

med aktiebolagslagen. 

Jönköping 9 mars 2021 

KPMG AB 

Michael Johansson 

Auktoriserad revisor 
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Revisorns yttrande avseende den lagstadgade 
hållbarhetsrapporten
Till bolagsstämman i Bostads Aktiebolaget Vätterhem AB org. nr 556012-3704

Uppdrag och ansvarsfördelning
Det är styrelsen som har ansvaret för hållbarhetsrapporten för räkenskapsåret 2020-01-01 – 2020-12-31 på sidorna 44-73 och för att den är 

upprättad i enlighet med årsredovisningslagen. 

Granskningens inriktning och omfattning 
Vår granskning har skett enligt FAR:s rekommendation RevR 12 Revisorns yttrande om den lagstadgade hållbarhetsrapporten. Detta innebär att 

vår granskning av hållbarhetsrapporten har en annan inriktning och en väsentligt mindre omfattning jämfört med den inriktning och omfattning 

som en revision enligt International Standards on Auditing och god revisionssed i Sverige har. Vi anser att denna granskning ger oss tillräcklig 

grund för vårt uttalande.

Uttalande 
En hållbarhetsrapport har upprättats. 

Jönköping 9 mars 2021

KPMG AB

Granskningsrapport

Vi av fullmäktige i Jönköpings kommun utsedda lekmannarevisorer, 

har granskat Bostads AB Vätterhems verksamhet för år 2020. Gransk-

ningen har utförts av sakkunniga som biträder lekmannarevisorerna.

Styrelse och VD ansvarar för att verksamheten bedrivs enlighet gällande 

bolagsordning, ägardirektiv och beslut samt de föreskrifter och kommun- 

ala befogenheter som gäller för verksamheten. 

Lekmannarevisorernas ansvar är att granska verksamhet och intern 

kontroll samt pröva om verksamheten bedrivits enlighet med fullmäktiges 

uppdrag och mål samt de föreskrifter som gäller för verksamheten.

Lekmannarevisorerna skall enligt revisionsreglementet särskilt yttra 

sig över huruvida bolaget bedrivits på ett ändamålsenligt sätt utifrån 

de syfte som angivits i bolagsordningen och ägardirektiv, liksom de 

kommunala befogenheter som utgör ram för verksamheten.

Granskningen har utförts enligt aktiebolagslagen, kommunallagen, 

god revisionssed i kommunal verksamhet och kommunens revisions-

reglemente samt utifrån bolagsordning och av års/ bolagsstämman 

fastställda ägardirektiv. 

Till fullmäktige i Jönköpings kommun och årsstämman i Bostads AB Vätterhem org. nr. 556012-3704

Granskningen har genomförts med den inriktning och omfattning 

som behövs för att ge rimlig grund för bedömning och prövning. 

Vi bedömer sammantaget att bolagets verksamhet i allt väsentligt 

har skötts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt 

tillfredsställande sätt utifrån det syfte som uttrycks i bolagsordningen 

och ägardirektiv. Bolagets verksamhet har bedrivits inom de ramar 

kommunala befogenheter utgör.

Vi bedömer därtill att bolagets interna kontroll har varit tillräcklig. 

Jönköping 9 mars 2021

Stig Wikström Kjell Dahlström
Lekmannarevisor Lekmannarevisor

Michael Johansson 
Auktoriserad revisor
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Fastighetsförteckning
Bostäder Lokaler  Taxeringsvärde

Fastighet Värde år Antal Yta/m² Antal Yta/m² Garage P-platser Mark Byggnad Totalt

Ansvaret 4 Borgmästargränd 12 m fl 1986 6 539 3 295 8 712 4 984 13 696

Arkadien 3 Smedjegatan 26 m fl 1982 16 1 226 7 367 41 615 19 832 61 447

Arkadien 11 Lantmätargränd 12-20 m fl 1982 16 1 219 6 474

Citadellet 25-26 Kanalgatan 38-40 1982 81 4 609 3 178 31 258 40 252 71 510

Citadellet 29 Tullportsgatan 2-4 1989 44 2 923 30 17 200 29 123 46 323

Domaren 28 Änkhusgatan 3 1 562

Domaren 31 Kanalg 34-36 m fl 1982 106 6 239 2 320 43 440 55 036 98 476

Dragonen 3 V Holmgatan 10-12 m fl 1995 56 2 347 1 1 523 50 6 279 801 1 080

Dragonen 6 V Holmgatan 2-8 1995 44 3 431 1 50 23 000 35 000 58 000

Draken 13 V Holmgatan 1-13 1993 59 4 423 2 74 42 6 30 902 45 057 75 959

Dromedaren 9 Änkhusgatan 2-8 1993 13 697 1 32 7 4 823 7 416 12 239

Dundret 4 Boktryckargatan 2-8 2000 50 3 168 38 21 800 41 000 62 800

Dundret 5 Boktryckargatan 24-26 49 1 951 2 1 515

Dundret 10 Kålgårdsgatan 1-9 m fl 2006 124 8 286 3 633 26 2 57 280 116 097 173 377

Fabriken 3 Ö Storgatan 109 m fl 1985 111 7 529 8 1 624 40 46 782 73 400 120 182

Falkenberg 1 Klockgjutaregatan 5 1960 16 760 4 370 5 600 9 970

Faust 2, 3, 4 Lillgatan 34-38 m fl 1972 45 3 209 18 600 26 000 44 600

Figuren 3 Ö Storgatan 162 1966 18 1 164 10 8 6 972 9 297 16 269

Figuren 7 Lillgatan 39-65 m fl 1982 52 4 313 3 174 24 872 35 488 60 360

Finland 21 Mellangatan 36-40 m fl 1950 63 4 316 4 384 25 378 35 649 61 027

Fiskaren 1-2 Ö Storgatan 97 1938 12 642 10 3 830 4 870 8 700

Frankrike 17 Sandgatan 8 m fl 1975 1 561 216 3 335 6 000 9 335

Frankrike 5 Mellangatan 26 1982 16 1 116 6 400 9 200 15 600

Fribytaren 1 Ö Storgatan 148 1979 24 1 584 1 83 9 208 13 532 22 740

Fribytaren 2 Ö Storgatan 150 1958 16 1 147 6 400 8 800 15 200

Frigga 1-3 Lillgatan 23-27 1979 52 4 290 3 278 32 826 45 088 77 914

Frigga 4 Lillgatan 29 1979 19 1 266 1 83 9

Götaland 7 Hamngatan 5 2014 34 2 429 24 20 800 47 513 68 313

Häljaryd 1:304 Centrumvägen 7-9 1985 24 1 784 27 4 014 11 000 15 014

Häljaryd 1:318 Karlavägen 62-110 m fl 1991 65 4 645 20 33 9 732 46 948 56 680

Jeriko 5 Klostergatan 12-14 m fl 1992 97 7 280 4 557 65 47 557 80 600 128 157

Jordaxeln 1 Halle Persgatan 2-4 1997 68 4 584 38 31 000 51 500 82 500

Juvelen 2 Klostergatan 8 m fl 1966 12 1 377 3 251 10 430 12 074 22 504

Juvelen 4 Klostergatan 10 m fl 1979 23 1 847 4 1 324 19 400 25 000 44 400

Jönköping Taxin 1 Ebba Ramsays väg 31 1956 3 180 540 1 166 1 706

Klippan 2 Klostergatan 48 A-B 1982 22 1 131 8 035 17 400 25 435

Klippan 10 Klostergatan 46 m fl 1960 14 1 217 19 8 200 8 200 16 400

Kortebo 4:9 Ebba Ramsays väg 96 m fl 1960- 49 845 11 3 604 2

Lampan 5 Klostergatan 54 m fl 1971 13 1 175 2 206 8 294 10 260 18 554

Leoparden 25 Brahegatan 27 1974 14 877 5 800 7 600 13 400

Länken 7 Björngatan 20 1950 8 572 3 861 4 558 8 419

Läraren 11 Munkgatan 3 A-C 1991 26 1 670 1 80 10 800 16 600 27 400

Läraren 13 Björngatan 10 1991 26 1 502 1 122 10 292 15 317 25 609

Läraren 2 Klostergatan 63 1970 13 1 152 2 262 8 674 10 825 19 499

Läraren 8 Munkgatan 5 1990 17 1 069 7 200 10 000 17 200

Nävern 1 Lovisagatan 23 A-F 1989 34 2 142 2 109 8 604 20 470 29 074

Nötskrikan 1 Fornkullegatan 1 1999 16 912 5 000 8 800 13 800

Nötskrikan 2 Lovisagatan 14 1999 17 892 1 56 5 433 9 513 14 946

Operetten 6 Sagogatan 11 A-F 2020 59 4 005 59
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Bostäder Lokaler Taxeringsvärde

Fastighet Värde år Antal Yta/m² Antal Yta/m² Garage P-platser Mark Byggnad Totalt

Pilten 8 Kristinedalgatan 10-14 2002 100 4 712 2 2 143 17 6 12 600 34 000 46 600

Pilten 12 Ståltorpsgatan 13-19 1993 114 8 693 3 117 35 104 56 000 86 000 142 000

Preussen 24 Solstickegatan 10-16 2005 132 5 940 53 39 000 72 000 111 000

Slåttergillet 1 Kohagsgatan 80-118 1993 100 7 980 57 72 24 200 61 000 85 200

Slåttergillet 2 Kohagsgatan 36-78 1994 124 9 240 54 83 28 268 72 035 100 303

Slåttergillet 3 Kohagsgatan 119 1 1 315

Slåttergubben 1 Oxhagsgatan 75 1991 32 2 716 8 1 663 16 10 837 24 706 35 543

Slåtterkarlen 1 Oxhagsgatan 57-61 3 3 441

Slåtterräfsan 1 Oxhagsgatan 1-25 1989 52 3 872 2 1 453 29 32 12 278 29 482 41 760

Slåttertiden 1 Kalvhagsgatan 30 61 3 078 1 500

Slåttervallen 1 Kalvhagsgatan 34 1 1 315

Slåttervallen 2 Kalvhagsgatan 1-37 1985 97 7 722 42 62 23 000 53 000 76 000

Slåttervallen 3 Kohagsgatan 2-34 1985 86 6 416 3 354 35 67 20 752 42 872 63 624

Slåtterängen 1 Kohagsgatan 87-117 1992 84 6 588 50 59 19 800 50 000 69 800

Slöjdpåsen 1 Oxhagsgatan 117-159 1982 122 9 668 49 71 25 546 68 820 94 366

Slöjdsalen 1 Oxhagsgatan 82-122 1983 117 9 429 1 5 63 71 29 488 67 059 96 547

Slöjdsalen 2 Oxhagsgatan 46-76 1983 93 7 225 3 115 44 42 21 868 50 701 72 569

Slöjdtimmen 1 Oxhagsgatan 77-113 1984 101 7 627 47 55 23 707 53 792 77 499

Smultronkorgen 1 Lahagsgatan 1-43 1990 121 9 371 1 28 53 101 26 045 70 017 96 062

Smultronkorgen 2 Oxhagsg 2-42 1989 121 8 960 2 497 54 49 25 760 67 956 93 716

Smultronplantan 1 Hästhagsgatan 1-39 1991 99 8 139 48 72 22 177 59 884 82 061

Smultronplantan 2 Lahagsgatan 4-40 1990 100 7 603 45 59 20 800 55 000 75 800

Smultronstället 1 Lahagsgatan 2 1978 3 860 2 386 2 478 4 864

Småskolan 2 Oxhagsgatan 161 2 5 477

Spädbarnet 1 Hästhagsgatan 41

Stensholm 1:731 Rättarevägen 20 2015 23 1 603 27 3 805 19 800 23 605

Stensholm 1:757 Sotåsgatan 1,3,5 2020 47 2 949 43 7 800 7 800

Storskolan 1 Oxhagsgatan 63-73 3 7 688

Traktorn 2 Ceciliagatan 26 m fl 2017 30 2 037 31 7 600 31 000 38 600

Tåget 1 Ceciliagatan 2-12 2015 79 6 343 30 23 252 97 321 120 573

Trucken 1:1 Ceciliagatan 1-7 m fl 2017 99 6 546 24 200 101 000 125 200

Trucken 1:2 Ebba Ramsays väg 1 635

Trucken 1:3 Ebba Ramsays väg 96

Vanten 1 Birkagatan 8 1962 12 7 210 93 14 200 24 000 38 200

Vanten 2 Birkagatan 10 1961 59 4 386 8 998 14 141 19 216 36 467 55 683

Vanten 3 Birkagatan 12 B 7 1 577

Vapnet 6 S Apollovägen 39 1990 6 458 6 1 728 3 518 5 246

Vasa 1 Orionvägen 11-25 1956 92 5 020 19 400 37 000 56 400

Vasa 2 Polstjärnevägen 43 2015 32 2 215 39 8 600 31 000 39 600

Vasallen 1 Banérvägen 5, 11-29 1957 95 5 840 1 109 8 24 208 42 686 66 894

Vasallen 2 S Apollovägen 42, 44 2011 50 3 458 37 13 600 48 000 61 600

Vasen 1 Birkagatan 14-18 1960 96 5 382 26 49 21 400 42 000 63 400

Vasen 2 Birkagatan 20-26 1959 110 6 651 2 358 24 60 27 100 51 747 78 847

Vasen 4 S Apollovägen 32-38 1959/60 116 7 024 33 97 28 825 55 690 84 515

Vejden 1 Koriandervägen 16-30 2018 48 3 240 18 17 200 45 400 62 600

Venusskon 2 Birger Jarlsgatan 21-29 m fl 1957/58 342 20 347 8 455 84 274 82 793 156 689 239 482

Westfalen 3 Birger Jarlsgatan 12 1973/83 4 1 212 1 448 2 416 3 864

Westfalen 5 Birger Jarlsgatan 14 1975 28 14 1 232 485 1 717

Vidöstern 2 Birkagatan 2-4 1954/55 95 5 445 10 21 600 41 400 63 000

Vidöstern 3 Birger Jarlsgatan 1-9 m fl 1954/55 195 13 093 6 731 28 58 49 860 95 564 145 424

Vidöstern 5 Duvgatan 11-93 m fl 333 18 546 9 1 072 89 196 71 711 121 551 193 262

Vidöstern 6 Duvgatan 2, 10-22 1952/53 55 3 178 3 676 60 12 600 24 117 36 717

Viljan 2 (cistern) Birger Jarlsgatan

Vingpennan 2 Castorgatan 11,13 2020 24 1 270 21 3 264 3 264
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Bostäder Lokaler Taxeringsvärde

Fastighet Värde år Antal Yta/m² Antal Yta/m² Garage P-platser Mark Byggnad Totalt

Västerbotten 1 Polstjärnevägen 11-41 1956 118 6 760 26 048 50 112 76 160

Västerås 1 Polstjärnevägen 2-6 m fl 1956 101 5 677 16 21 22 000 42 000 64 000

Öbon 1 Kärrhöksgatan 1969 94 3 410 0 3 410

Önskedrömmen 5 Kärrhöksgatan 1969 155 305 1 474 2 864 4 338

Önskedrömmen 6 Kärrhöksgatan 1969 149

Önskedrömmen 7 Kärrhöksgatan 1971 176 316 1 512 3 090 4 602

Önskedrömmen 8 Kärrhöksgatan 90-102 1969 339 9 559 1 14 19 200 72 000 91 200

Önskedrömmen 9 Kärrhöksgatan 80-88 1969 250 7 974 15 600 58 000 73 600

Önskedrömmen 10 Kärrhöksgatan 56-64 1968 90 6 906 4 287 15 200 43 000 58 200

Önskedrömmen 11 Kärrhöksgatan 68-76 101 6 403 2 1 452 13 032 44 589 57 621

Önskedrömmen 13 Kärrhöksgatan 46-54 1968 104 6 592 1 696 14 000 58 000 72 000

          “            (kiosk) 56 128 184

Önskedrömmen 14 Kärrhöksgatan 78 1 506

Önskedrömmen 16 Kärrhöksgatan 24-30 1969 66 4 770 1 257 10 369 28 771 39 140

Önskedrömmen 17 Kärrhöksgatan 34-42 1969 83 5 936 3 237 12 528 36 268 48 796

Önskedrömmen 19 Kärrhöksgatan 14-22 1969 81 6 135 10 600 37 000 47 600

Önskedrömmen 21 Tornfalksgatan 1-11 64 3 825 8 4 789

Önskedrömmen 22 Kärrhöksgatan 4-12 1969 90 6 135 13 000 37 000 50 000

Önskemålet 1 Tornfalksgatan 2-12 1969 126 7 647 16 400 47 000 63 400

Önskemålet 3 Fiskgjusegatan 2-8 1970 70 4 975 10 600 30 000 40 600

Önskemålet 5 Fiskgjusegatan 10-16 1970 71 5 062 10 600 30 000 40 600

Överlåtelsen 1 Havsörnsgatan 1970 1 1 260 25 62 300 703 1 003

Överlåtelsen 2 Havsörnsgatan 1971 94 122 4 050 1 481 5 531

Överlåtelsen 3 Havsörnsgatan 117-123 1971 81 5 820 12 000 35 000 47 000

Överlåtelsen 7 Havsörnsgatan 103-109 1971 81 5 790 2 131 12 180 35 392 47 572

Överlåtelsen 9 Havsörnsgatan 133-139 1970 81 5 924 12 400 36 000 48 400

Överlåtelsen 10 Havsörnsgatan 151-159 1970 100 7 675 3 297 16 709 46 653 63 362

Överlåtelsen 11 Pärlugglegatan 7 1 823

Överlåtelsen 12 Havsörnsgatan 1971 82 83 3 960 1 244 5 204

Överlåtelsen 13 Havsörnsgatan 141-149 1970 103 7 280 15 400 44 000 59 400

Överlåtelsen 14 Havsörnsgatan 125-131 1970 76 5 570 1 347 12 299 35 115 47 414

Överlåtelsen 15 Havsörnsgatan 99-101 m fl 1971 45 3 770 1 516 8 000 22 800 30 800

Överläraren 2 Sparvhöksgatan 3 m fl 4 12 701

Överläraren 5 Sparvhöksgatan 1 1972 25 5 996 7 600 18 000 25 600

Övermannen 1 Havsörnsgatan 1971 107 136 3 960 1 613 5 573

Övermannen 2 Havsörnsgatan 1972 105 132 372 1 784 2 156

Övermannen 4 Havsörnsgatan 5-13 1972 103 7 298 15 200 44 000 59 200

Övermannen 7 Havsörnsgatan 17-25 87 4 865 2 988

Övermannen 8 Havsörnsgatan 45-51 1972 71 5 058 10 400 30 000 40 400

Övermannen 10 Havsörnsgatan 63-69 1971 82 5 995 12 600 37 000 49 600

Övermannen 12 Havsörnsgatan 89-97 1971 102 7 972 16 800 48 000 64 800

Övermannen 15 Havsörnsgatan 85-87 1971 47 3 770 7 600 22 800 30 400

Övermannen 16 Havsörnsgatan 77-83 1971 81 5 820 12 000 35 000 47 000

Övermannen 18 Havsörnsgatan 33-43 1972 125 7 647 16 400 47 000 63 400

Övermannen 19 Havsörnsgatan 55-61 1972 83 5 854 13 459 37 862 51 321

Övermannen 20 Havsörnsgatan 3 1972 2 735 32 13 459 37 862 51 321

Övermannen 21 Havsörnsgatan

Ödestugu 5:8 Östragårdsvägen 10-25 1990 8 591 1 176 2 893 4 069

SUMMA 8 754 566 746 247 89 817 2 362 4 167 2 098 055 4 454 543 6 552 598
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Sammanfattning 
Omsättning

Resultat efter finansiella poster

4 198 788 tkr
Balansomslutning 2020
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Eget kapital

Underhållskostnader

Nettoinvesteringar
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